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ΜΗΚΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΣΑΖ 
 
 

Α 
 
Άγθηη Πξνπ, ε (αγγι. Agitprop, ξωζ. агитпроп): χλζεηνο φξνο πνπ απνηειείηαη απφ ηε 
ζχληκεζε ησλ ιέμεσλ «αγθηηάηζηα» (ξσζηθά: агитациa) θαη «πξνπαγάλδα» (ξσζηθά: 
пропагандa). Ο φξνο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε κπνιζεβίθηθε Ρσζία (κειινληηθή ΔΓ), φπνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπληνκνγξαθία ηνπ «Σνκέα αγθηηάηζηαο θαη πξνπαγάλδαο» (Οтдел 
агитации и пропаганды). Ο ηνκέαο απηφο, πνπ αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε «Ηδενινγηθφ 
Σνκέα», απνηεινχζε κέξνο ησλ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ ιέμε πξνπαγάλδα, ζε απηφ ην ηζηνξηθφ 
πιαίζην, ζεκαίλεη ηε «δηάδνζε ηδεψλ», θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο άγθηη-
πξνπ, ηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ ηνπ θνκκνπληζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ ηεο 
πνιηηηθήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηνπ νβηεηηθνχ Κξάηνπο. ε γεληθφηεξε ρξήζε, ε 
ιέμε ζεκαηνδνηνχζε ηε δηάδνζε νπνηαζδήπνηε σθέιηκεο γλψζεο, π.ρ. ησλ λέσλ κεζφδσλ 
αγξνηηθήο θαιιηέξγεηαο, θιπ. Ζ ιέμε αγθηηάηζηα ζεκαίλεη ηελ ελεξγή παξψζεζε ηνπ πιήζνπο 
ζε πξάμεηο ζχκθσλεο κε ηελ ηδενινγία θαη ηα πξνζηάγκαηα ησλ νβηεηηθψλ εγεηψλ. Με άιια 
ιφγηα, ε πξνπαγάλδα ελεξγνχζε ζηε δηάλνηα, ζην κπαιφ, ελψ ε αγθηηάηζηα ελεξγνχζε ζην 
ζπκηθφ, ζηα ζπλαηζζήκαηα. Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε ησλ Μπνιζεβίθσλ, έλα άγθηη-πξνπ ηξέλν 
πεξηφδεπε ηε ρψξα, κε θαιιηηέρλεο θαη εζνπνηνχο λα παξνπζηάδνπλ απιά έξγα θαη λα 
κεηαδίδνπλ πξνπαγάλδα. Πάλσ ζην ηξέλν ππήξρε ηππνγξαθηθφο εμνπιηζκφο ψζηε λα 
ηππψλνληαη θπιιάδηα θαη αθίζεο πνπ ζθνξπίδνληαλ απφ ηα παξάζπξα θαζψο ην ηξέλν 
πεξλνχζε κέζα απφ πφιεηο θαη ρσξηά. Ο φξνο «Θέαηξν ηεο Άγθηη-πξνπ» ζεκαηνδφηεζε έλα 
ππέξ-πνιηηηθνπνηεκέλν αξηζηεξφ ζέαηξν πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε θαηά ηηο δεθαεηίεο 
ηνπ 1920 θαη 1930 θη απφ εθεί δηαδφζεθε θαη ζηελ Ακεξηθή. Κάπνηα έξγα ηνπ Μπξερη 
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ζεάηξνπ. ηαδηαθά ν φξνο άγθηη-πξνπ 
έθηαζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνπο ζηξαηεπκέλε ζηελ αξηζηεξά ηέρλε.  
 
Αληίρξηζηνο, ν (εθθι.): Με ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδεηαη, γεληθφηεξα, θάζε πνιέκηνο ηεο 
ρξηζηηαληθήο πίζηεο, εηδηθφηεξα δε ην πξφζσπν πνπ ζα εκθαληζηεί ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο θαη 
ζα ελζαξθψλεη ην κίζνο ελαληίνλ ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ πηζηψλ ηνπ. Σφζν ν επαγγειηζηήο 
Ησάλλεο (Α’ Ησ. 2, 18-19, 22. 4, 3. Β’ Ησ., 8)  φζν θαη ν Απφζηνινο Παχινο (Β’ Θεζζαι. 2, 
311) θαη ε Απνθάιπςε, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν κε ηε δηπιή ζεκαζία ηνπ, αιιά δίλνπλ 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εζραηνινγηθή δηάζηαζε ηεο πεξί ηνπ αληίρξηζηνπ δηδαζθαιίαο. 
Καηαρξεζηηθά ν ραξαθηεξηζκφο απηφο απνδφζεθε ζε δηάθνξα πξφζσπα πνπ ζεσξήζεθαλ 
σο πξνζσπνπνίεζε ηνπ κίζνπο ελαληίνλ ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη ηεο Δθθιεζίαο. 
χκθσλα κε ηελ απνζηνιηθή θαη ηελ παηεξηθή παξάδνζε, ν αληίρξηζηνο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ 
αηαλά ή κε ηνπο ςεπδνπξνθήηεο, παξά ην γεγνλφο φηη πξηλ απφ ηελ εκθάληζή ηνπ θαηά ηηο 
έζραηεο εκέξεο ζα πξνεγεζνχλ ςεπδνπξνθήηεο πνπ ζα θεξχμνπλ ηελ αλνκία θαη ηελ 
πεξηθξφλεζε ηεο επαγγειηθήο πίζηεο. Ζ βαζηιεία ηνπ αληίρξηζηνπ ζα αξρίζεη κε ηελ 
κεζνλχθηηα αηθλίδηα θαη νδπλεξή επηδξνκή ηνπ εμνινζξεπηή αγγέινπ θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ αληίρξηζηνπ ζην λαφ ηνπ Θενχ. Σν ηέινο ηεο βαζηιείαο ηνπ ζα έιζεη κε ηελ παξάδνζή ηνπ 
απφ ηνλ Υξηζηφ ζηε γέελλα ηνπ ππξφο, νπφηε ζα αθνινπζήζεη ε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ. Ζ 
παξάδνζε απηή, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο ηνπδατθέο θαη ζηηο αλαηνιηθέο, γεληθφηεξα, 
ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, επεξέαζε βαζχηαηα ηελ ηζηνξία ηνπ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ. 
►Θέζε 6 
 
Απόθιεξνο: Δλαιιαθηηθφο ηίηινο ηνπ ηξαγνπδηνχ Σν παξάπνλν ηνπ μεληηεκέλνπ πνπ 
πξσηνηξαγνχδεζε ε σηεξία Μπέιινπ, ζε κνπζηθή θαη ζηίρνπο ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε: 
αλ απόθιεξνο γπξίδσ 
ζηελ θαθνύξγα μεληηηά 
πεξηπιαλώκελνο δπζηπρηζκέλνο           
καθξηά απ ηεο κάλαο κνπ ηελ αγθαιηά    
Κιαίλε ηα πνπιηά γη’ αέξα 
θαη ηα δέληξα γηα λεξό 
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θιαίσ καλνύια κνπ θαη ‘γσ γηα ζέλα    
πνπ έρσ ρξόληα γηα λα ζε δσ          
Πάξε ράξε ηελ ςπρή κνπ 
εζπρία γηα λα βξσ 
αθνύ ην ζέιεζε ε καύξε κνίξα    
κεζ' ηε δσή κνπ λα κελ ραξώ     
 
Απηόκαην, ην: Απηφ πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, πνπ δηαζέηεη εηδηθέο 
ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ηνπ επηηξέπνπλ λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ή λα εθηειεί νξηζκέλεο 
ιεηηνπξγίεο κφλν ηνπ. 
►Θέζε 1 
 
Angelus Novus: Σίηινο πδαηνγξαθίαο (1920) ηνπ Διβεην-Γεξκαλνχ δσγξάθνπ Πάνπι Κιέε. 
Ο Βάιηεξ Μπέλγηακηλ, θάηνρνο ηνπ έξγνπ γηα πνιιά ρξφληα, εθηηκνχζε πσο απεηθφληδε «ηνλ 
άγγειν ηεο ηζηνξίαο. Έρεη ζηξακκέλν ην πξφζσπφ ηνπ ζην παξειζφλ. πνπ εκείο βιέπνπκε 
κηα αιπζίδα γεγνλφησλ, απηφο δελ αλαγλσξίδεη παξά κία θαη κνλαδηθή θαηαζηξνθή πνπ 
αζηακάηεηα ζσξεχεη εξείπηα πάλσ ζηα εξείπηα θαη ηνπ ηα πεηά κπξνζηά ζηα πφδηα ηνπ». 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Μπέλγηακηλ έρεη ειάρηζηε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα: 
ρξεζηκεχεη γηα ην νπζηψδεο ηεο πξνβνιήο ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ. Ο ηην 
Καξι Βεξθκάηζηεξ έρεη ηζρπξηζηεί πσο απηή ε εξκελεία ηνπ αγγέινπ απφ ηνλ Μπέλγηακηλ έρεη 
νδεγήζεη ζην λα θαηαζηεί ν άγγεινο «ίλδαικα ηεο αξηζηεξάο». Σν φλνκα θαη ε ζχιιεςε ηνπ 
αγγέινπ έρνπλ εκπλεχζεη έξγα άιισλ θαιιηηερλψλ θαη κνπζηθψλ. 
►Θέζε 9 
►►Κιέε, Πάνπι 
 

Γ 
 
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (1789-1799): ην ζχλνιν ησλ επαλαζηαηηθψλ θηλήζεσλ πνπ έζεζαλ 
ηέινο ζην Παιαηφ Καζεζηψο ζηε Γαιιία.  
Ζ ύγθιεζε ησλ Σάμεσλ ηεο πληαθηηθήο πλέιεπζεο. 1789: χγθιεζε ηεο πλέιεπζεο ησλ 
Σάμεσλ (5 Μαΐνπ). ξθνο ηνπ θαηξηζηεξίνπ (20 Ηνπλ.). Απνπνκπή ηνπ Νεθέξ (1 Ηνπι.). Ζ 
πλέιεπζε ησλ Σάμεσλ απηναλαθεξχζζεηαη πληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε (9 Ηνπι.). Πηψζε ηεο 
Βαζηίιεο (14 Ηνπι.). Καηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ (4 Απγ.). Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε (16 Απγ.). Ο βαζηιηάο Λνπδνβίθνο ΗΣ΄ αλαγθάδεηαη λα επηζηξέςεη 
ζην Παξίζη (5-6 Οθη.). Δζληθνπνηείηαη ε εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία (2 Ννέκ.). 1790: Πνιηηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ θιήξνπ (12 Ηνπι.). Γηνξηή ηεο πλαδέιθσζεο (14 Ηνπι.). 1791: Ο βαζηιηάο 
επηρεηξεί λα δηαθχγεη αιιά ζπιιακβάλεηαη ζηε Βαξέλ (Ηνχλ.). 
Ζ Ννκνζεηηθή πλέιεπζε. 1791: Πξψηε χλνδνο ηεο Ννκνζεηηθήο πλέιεπζεο (1 Οθη.). 1792: 
Κπβέξλεζε ησλ Γηξνλδίλσλ (Μάξη.). Κήξπμε ηνπ πνιέκνπ (20 Απξ.). Πξψηεο απνηπρίεο. 
Απνπνκπή ησλ Γηξνλδίλσλ (13 Ηνχλ.). Καηάιεςε ησλ Αλαθηφξσλ ηνπ Κεξακεηθνχ (20 Ηνχλ.). 
Αξρίδεη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο Σξνκνθξαηίαο, ζπιιακβάλεηαη ν βαζηιηάο θαη θαηαξγείηαη ε 
βαζηιεία (10 Αχγ.). Αξρίδνπλ νη ζθαγέο ηνπ επηεκβξίνπ (2 επη.). Νίθε ζην Βαιλχ, πνπ 
αλαθφπηεη ηελ εηζβνιή μέλσλ ζηξαηεπκάησλ (20 επη.). 
Ζ πκβαηηθή Δζλνζπλέιεπζε. 1792: Κεξχζζεηαη ε Γεκνθξαηία (22 επη.). Νίθε ζηε εκάπ 
θαη θαηάιεςε ηνπ Βειγίνπ (6 Ννέκ.). 1793: Δθηέιεζε ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΣ΄ (21 Ηαλ.). 
Δπηζηξάηεπζε 300.000 αλδξψλ (24 Φεβξ.). πλαζπηζκφο θαηά ηεο Γαιιίαο θαη εμέγεξζε ησλ 
δπηηθψλ επαξρηψλ ηεο ρψξαο (Μάξη.). Γεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Κνηλήο σηεξίαο (6 Απξ.). 
χιιεςε ησλ Γηξνλδίλσλ (2 Ηνχλ.). χληαγκα ηνπ έηνπο Η πνπ επηθπξψλεηαη κε δεκνςήθηζκα 
(24 Ηνχλ.). Έλαξμε ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο (5 επη.). Θέζπηζε ηνπ Γαιιηθνχ 
Δπαλαζηαηηθνχ Ζκεξνινγίνπ (Οθη.). 1794: Ο Ρνβεζπηέξνο εμνινζξεχεη ηνπο νπαδνχο ηνπ 
Δκπέξ (εβεξηηζηέο), πνπ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ επαλάζηαζε 
(Μάξη.) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο νπαδνχο ηνπ Γαληψλ (Δπηεηθείο), πνπ ζέινπλ ηνλ ηεξκαηηζκφ 
ηεο Σξνκνθξαηίαο (Απξ.). Ζ λίθε ζην Φιεξχ εμαιείθεη θάζε θίλδπλν απφ ην εμσηεξηθφ (26 
Ηνπλ.). Πηψζε θαη εθηέιεζε ηνπ Ρνβεζπηέξνπ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ (9 Θεξκηδφξ / 27 Ηνπι.). 
Αθχπληζε ησλ θηινβαζηιηθψλ θαη αληεπαλαζηαηηθφ θχκα, εμαζιίσζε ηνπ ιανχ. 1795: 
Αλάθιεζε ησλ Γηξνλδίλσλ (8 Μαξη.). πλζήθεο ηεο Βαζηιείαο (5 Απξ. θαη 22 Ηνπι.) θαη ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%B5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Υάγεο (16 Μαΐνπ), επσθειείο γηα ηε Γαιιία. Δμεγέξζεηο ησλ Αβξάθσησλ ζηηο 12 Εεξκηλάι (1 
Απξ.) θαη 1 Πξαηξηάι (20 Μαΐνπ). Φήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ έηνπο ΗΗΗ, πνπ επηθπξψλεηαη κε 
δεκνςήθηζκα (22 Απγ.). Δμέγεξζε ησλ θηινκνλαξρηθψλ ζπληξίβεηαη απφ ηνλ Βνλαπάξηε (5 
Οθη.). 
Σν Γηεπζπληήξην. 1795: Πξψηε ζπλέιεπζε ηνπ Γηεπζπληεξίνπ (2 Ννέκ.). 1796: ν Βνλαπάξηεο 
επηθεθαιήο ηεο ζηξαηηάο ηεο Ηηαιίαο (2 Μαξη.). Νίθε ζην Άξθνιη (17 Ννέκ.). 1797: Δθηέιεζε 
ηνπ Μπακπέθ, αξρεγνχ ηεο ζπλνκσζίαο ησλ Ίζσλ (27 Μαΐνπ). Πξαμηθφπεκα ηεο 18 
Φξνπθηηδφξ θαηά ησλ θηινκνλαξρηθψλ (4 επη.). πλζήθε ηνπ Κακπνθφξκην (18 Οθη.). 1798: 
Ήηηα ηνπ Βνλαπάξηε ζην Ακπνπμίξ ηεο Αηγχπηνπ (1 Απγ.). 1799: Πξαμηθφπεκα ηνπ 
Βνλαπάξηε (18 Μπξπκαίξ / 9 Ννέκ.). Έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηεο Τπαηείαο (9-10 Ννέκ.). Σέινο 
ηεο Δπαλάζηαζεο.    
►Θέζεηο 14, 15 
►►Γαιιηθφ Δπαλαζηαηηθφ Ζκεξνιφγην, ην | Ρνβεζπηέξνο, Μαμηκηιηαλφο 
 
Γαιιηθό Δπαλαζηαηηθό Ζκεξνιόγην, ην: Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1789 εηζήγαγε έλα λέν 
εκεξνιφγην. Σν Γαιιηθφ Δπαλαζηαηηθφ Ζκεξνιφγην ήηαλ ζε ηζρχ γηα 12 ρξφληα, απφ ηνλ 
Οθηψβξην ηνπ 1793 έσο ην 1805 θαη γηα 18 εκέξεο ζηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα ηνπ 1871. Ζ 
ρξνλνιφγεζε ηνπ μεθηλνχζε κε έηνο Η ην 1789. Σν έηνο απνηεινχληαλ απφ 12 κήλεο -κε λέεο 
πξσηφηππεο νλνκαζίεο βαζηζκέλεο ζηα θαηξηθά θαηλφκελα- θαη θάζε κήλαο απνηεινχηαλ απφ 
3 δεθαήκεξεο εβδνκάδεο. Κάζε κέξα δηαηξνχληαλ ζε 10 ψξεο, θάζε ψξα ζε 100 δεθαηφιεπηα 
θαη θάζε δεθαηφιεπην ζε 100 δεθαηνδεπηεξφιεπηα, νπφηε ε κία ψξα ήηαλ ππέξδηπιε ζε 
δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ψξαο.  
►Θέζε 15 
►►Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ε 
 

Γ 
 
Γηαπόξακα, ην: Αιιεινπρία θσηνγξαθηθψλ δηαθαλεηψλ πνπ πξνβάιινληαη κε ηε βνήζεηα 
ελφο πξνηδέθηνξα, νξηζκέλεο θνξέο ζπλνδεπφκελεο θαη απφ ερεηηθφ-κνπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 
ιέμε κνηξάδεηαη εηπκνινγηθά ξίδεο απφ ηηο ιέμεηο «δηφξακα» θαη «παλφξακα», πνπ 
πξνέξρνληαη θαη νη δχν απφ ηελ ειιεληθή ιέμε όξακα.   
 

Δ 
 
Δθθπιηζκέλε Σέρλε (γεξκ. Entartete Kunst): ξνο πνπ πηνζέηεζε ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο 
ηεο Γεξκαλίαο γηα λα πεξηγξάςεη ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ κνληέξλα ηέρλε. Κάζε ηέηνηα ηέρλε 
απαγνξεχηεθε, κε ην δηθαηνινγεηηθφ φηη απφ ηε θχζε ηεο ήηαλ κε γεξκαληθή ή εβξατθή -  
κπνιζεβηθηθή θαη φζνη ραξαθηεξίζηεθαλ σο εθθπιηζκέλνη θαιιηηέρλεο ππέζηεζαλ θπξψζεηο. 
Απηέο πεξηειάκβαλαλ απνιχζεηο απφ ηηο δηδαζθαιηθέο ηνπο ζέζεηο, απαγφξεπζε έθζεζεο ή 
πψιεζεο ησλ έξγσλ ηνπο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαζνιηθή απαγφξεπζε λα 
παξάγνπλ ηέρλε. Ζ έθζεζε πνπ νξγαλψζεθε απφ ηνπο Ναδί ζην Μφλαρν ην 1937 
ηηηινθνξήζεθε Δθθπιηζκέλε Σέρλε θαη απαξηίδνληαλ απφ κνληεξληζηηθά έξγα ρανηηθά 
θξεκαζκέλα πιάη ζε έξγα θξελνβιαβψλ θαη ζπλνδεπφκελα απφ ηακπέιεο κε θείκελα πνπ 
ριεχαδαλ ηελ ηέρλε ηνπο. ρεδηαζκέλε γηα λα ππξνδνηήζεη ηελ θνηλή γλψκε ελάληηα ζηνλ 
κνληεξληζκφ, ε έθζεζε ηαμίδεςε αθνινχζσο ζε αξθεηέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 
Απζηξίαο θαη γλψξηζε αζξφα πξνζέιεπζε. 
►►Κιέε, Πάνπι  
 
Διέθαληαο, ν (Εωνι.): Μεγάιν ρνξηνθάγν ζειαζηηθφ ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηε κχηε ηνπ, ε νπνία έρεη επηκεθπλζεί ζε πξνβνζθίδα, θαη απφ 
ηνπο ραπιηφδνληέο ηνπ. Οη ειέθαληεο είλαη ηα κεγαιχηεξα ζχγρξνλα ρεξζφβηα ζειαζηηθά. 
Δίλαη ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα κηαο παλίδαο ε νπνία πεξηιάκβαλε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
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γεσινγηθψλ επνρψλ, ηεξάζηηεο κνξθέο, κε πην γλσζηφ ην Μακκνχζ. Οη ειέθαληεο είλαη πνιχ 
θνηλσληθνί θαη αηζζάλνληαη αιιειέγγπνη κεηαμχ ηνπο. ηαλ θάπνηνο θπλεγφο ηξαπκαηίζεη έλαλ 
ειέθαληα, αξθεηά ζπρλά κεξηθά άηνκα, αληί λα ηξαπνχλ ζε θπγή, αθήλνπλ ην θνπάδη γηα λα 
πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνλ πιεγσκέλν. Οη ειέθαληεο είλαη πξνηθηζκέλνη κε εμαηξεηηθή κλήκε. 

 
Ζ 
 
 
Ζιηνηξνπηζκόο, ν (Βνη.): Καηεγνξία θηλήζεσλ κέζσ ηεο νπνίαο δηάθνξα φξγαλα ηνπ θπηνχ 
(θχιια θαη άλζε) παξαθνινπζνχλ θαη απνθξίλνληαη ζηηο εκεξήζηεο θηλήζεηο ηνπ ήιηνπ. 
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ειηνηξνπηζκνχ είλαη ε ηαρχηεηά ηνπ, ε αλαζηξεςηκφηεηα ηεο θίλεζεο θαη 
ε επαλαθνξά ηνπ θπηηθνχ νξγάλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζηε ζέζε ππνδνρήο ησλ 
πξψησλ πξσηλψλ ειηαθψλ αθηηλψλ.  
►Θέζε 4 
 
 

Θ 
 
Θα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο: Σίηινο ηξαγνπδηνχ ηνπ Μίθε Θενδσξάθε απφ ηε ζπιινγή 
Ρσκηνζύλε  (1966) ζε ζηίρνπο ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ: 
Με ηόζα θύιια ζνπ γλέθεη ν ήιηνο θαιεκέξα 
Με ηόζα θιάκπνπξα ιάκπεη, ιάκπεη ν νπξαλόο 
Καη ηνύηνη κέζ' ηα ζίδεξα θαη θείλνη κεζ' ην ρώκα. 
ώπα όπνπ λα 'λαη ζα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο. 
Απηό ην ρώκα είλαη δηθό ηνπο θαη δηθό καο. 
Κάησ απ' ην ρώκα κεο ζηα ζηαπξσκέλα ρέξηα ηνπο 
Κξαηάλε ηεο θακπάλαο ην ζρνηλί, 
Πξνζκέλνπλε ηελ ώξα, πξνζκέλνπλ λα ζεκάλνπλ ηελ αλάζηαζε 
Σνύην ην ρώκα είλαη δηθό ηνπο θαη δηθό καο 
Γελ κπνξεί θαλείο λα καο ην πάξεη 
ώπα όπνπ λα 'λαη ζα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο. 

►►Ρσκηνζχλε, ε 
 
Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο: Δλαιιαθηηθφο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Βάιηεξ 
Μπέλγηακηλ Πεξί ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνξίαο (Über den Begriff der Geschichte). Γξάθηεθε ζηηο 
αξρέο ηνπ 1940, ιίγν πξηλ ηελ απφπεηξα ηνπ Μπέλγηακηλ λα απνδξάζεη απφ ην Πνξη-Μπνπ  
(γαιιν-ηζπαληθά ζχλνξα, Βηζχ, Γαιιία), φπνπ Δβξαίνη θαη καξμηζηέο Γεξκαλνί πξφζθπγεο 
παξαδφζεθαλ απφ ηελ γαιιηθή θπβέξλεζε ζηελ Γθεζηάπν. Έλα αληίγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 
ζηάιζεθε ζηελ θηιφζνθν Υάλα Άξελη θαη εθείλε ην παξέδσζε ζηνλ Σενληφξ Αληφξλν. 
Γεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ ηίηιν Δηο κλήκελ ηνπ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ (Walter 
Benjamin zum Gedächtnis). ηηο Θέζεηο, ν Μπέλγηακηλ παξνπζηάδεη κηα θξηηηθή απηνχ πνπ 
απνθαιεί «ηζηνξηθηζκφ», κηαο έλλνηαο ηεο ηζηνξίαο πνπ αληηιακβάλεηαη ην παξειζφλ σο κία 
αιιεινπρία ή έλα «αηηηαθφ πιέγκα» γεγνλφησλ πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη πνπ, κε ηξφπν 
κεραληθφ, γελλνχλ ην παξφλ θαη ην κέιινλ. χκθσλα κε απηήλ ηελ αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, ε 
δνπιεηά ηνπ ηζηνξηθνχ είλαη απιψο ην λα εμεγήζεη «ην πψο αθξηβψο ήηαλ», εξεπλψληαο θαη 
ηαθηνπνηψληαο ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηε ζσζηή ηνπο ζεηξά εκθάληζεο, ηζηνξψληαο μαλά ην 
παξειζφλ σο κηα δίρσο δσή ζεηξά ζηηγκψλ πνπ αθνινπζνχλ ε κία ηελ άιιε «φπσο νη 
ράληξεο ζε έλα ξνδάξην». ε αληίζεζε κε ηελ ηζηνξηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο, ν 
Μπέλγηακηλ ζηηο Θέζεηο επηρεηξεί κηα εθξεθηηθή ζχλδεζε ηνπ ηνπδατθνχ κεζζηαληζκνχ κε ηνλ 
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επαλαζηαηηθφ καξμηζκφ. Σν Μεζζηαληθφ, κε ηηο βηβιηθέο θαηαβνιέο ηνπ, ελππάξρεη κέζα ζε 
φιε ηελ παξάδνζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ, ζηνπο αγψλεο ηνπο, ζηελ πξάμε, ηελ ζεσξεία θαη ην 
φξακα ηεο εθ βάζξνπ αιιαγήο ηνπ θφζκνπ. Σα γξαθεηνθξαηηθά κνξθψκαηα, 
ζνζηαιδεκνθξαηηθά θαη ζηαιηληθά, εμφξπζζαλ θαη εμφλησζαλ ηνλ κεζζηαληθφ ππξήλα ηνπ 
καξμηζκνχ. Ζ πξνζδνθία ηεο επαλαζηαηηθήο ξήμεο ηνπ ζπλερνχο ηεο ηζηνξίαο, φπσο ηελ είδε 
ν Βάιηεξ Μπέλγηακηλ, ε απφηνκε δηαθνπή ηεο πνξείαο ησλ πξαγκάησλ πνπ κέρξη ηψξα δελ 
ήηαλ παξά «δηάβαζε κέζα ζηελ θνηιάδα ησλ δαθξχσλ», ην αζίγαζην, εθ βαζέσλ αίηεκα κηαο 
πέξα απφ δίθαηα θαη λφκνπο Γηθαηνζχλεο, πνπ επηηέινπο παίξλεη ζάξθα θαη νζηά επί ηεο γεο, 
απνηειεί ηε γεκάηε ηψξα πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ -θαηά Μπέλγηακηλ- ηζηνξηθνχ πιηζηή.  
►►Μπέλγηακηλ, Βάιηεξ 
 

Η 
 
 
Ηνπιηαλή Δπαλάζηαζε (27-28-29 Ηνπιίνπ 1830): Δπαλαζηαηηθφ θίλεκα, γλσζηφ θαη σο νη 
Σξεηο έλδνμεο εκέξεο, πνπ νδήγεζε ζηελ παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Καξφινπ Η΄. Με 
ηα Γηαηάγκαηα ηνπ 1830, ν Κάξνινο Η΄ παξαβίαζε ην χληαγκα ηεο Παιηλφξζσζεο. Σν Παξίζη 
εμεγέξζεθε θαη ζξηάκβεπζε. Οη θηιειεχζεξνη αζηνί, ηξνκνθξαηεκέλνη απφ ηε ιατθή έθξεμε, 
θάιεζαλ ηνλ θηιειεχζεξσλ αξρψλ δνχθα ηεο Οξιεάλεο, ν νπνίνο αλέβεθε ζην ζξφλν σο 
Λνπδνβίθνο-Φίιηππνο (Ηνπιηαλή Μνλαξρία). Ο Κάξνινο Η΄ εμνξίζηεθε. Μαδί ηνπ είρε εηηεζεί 
νξηζηηθά ε παιαηά γαιιηθή ηάμε ησλ επγελψλ.   
►Θέζε 15 
►►Μπιαλθί, Λνπί Χγθχζη 
 
Ηζηνξηθηζκόο, ν (Φηινζ.): Άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν γίλεηαη 
γλσζηφ κφλν φηαλ αληηκεησπηζηεί σο απνηέιεζκα κηαο ηζηνξηθήο εμέιημεο. Κάζε γλσζηηθφ 
αληηθείκελν –είηε γηα ιαφ πξφθεηηαη είηε γηα ζεζκφ είηε γηα γιψζζα είηε γηα επηζηήκε είηε γηα 
έκβην είδνο– πέξαζε, θαηά ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ, απφ δηάθνξα ζηάδηα, ηα νπνία, εθφζνλ 
θαηαλνεζνχλ θαη εξκελεπζνχλ, επηηξέπνπλ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
ζέκαηνο. Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ρνιή Γηθαίνπ ηνπ αβηλχ θαη 
έιαβε ζηε ζπλέρεηα κηα κεζνδνινγηθή ζεκαζία, πνπ επηδέρεηαη πνιπάξηζκεο εξκελείεο. 
ηνηρεία ηνπ ηζηνξηθηζκνχ εκθαλίδνληαη ζηα θείκελα ηνπ θηινζφθνπ Υέγθει, πνπ άζθεζαλ 
κεγάιε επηξξνή ζηελ Δπξψπε ηνπ 19

νπ
 αηψλα, θαη ζε θείκελα ηνπ Μαξμ, ζηα νπνία θαίλεηαη ε 

επηξξνή ηνπ Υέγθει. Γηα ηνλ καξμηζκφ, απνηειεί ηελ επηβεβαίσζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ 
λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εμέιημε θάζε αληηθεηκέλνπ. Γηα ηνλ πέλγθιεξ, απνηειεί ηελ 
αλαδήηεζε ησλ «θχθισλ ηνπ πνιηηηζκνχ», νη νπνίνη είλαη αζπλερείο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 
έλαλ «πνιηηηζκφ» πνπ γελληέηαη, δεη θαη πεζαίλεη. Ο Νίηζε, ν Νηηιηάπ, ν πξάλγθεξ, ν πθελ, ν 
Σφπλκπε, ν Κξφηζε θ.α., κε ηηο πνιπάξηζκεο απνθιίζεηο ηνπο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 
εθπξφζσπνη ηνπ ηζηνξηθηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη θηινζνθηθέο ζέζεηο είλαη επί ηνπ 
πξνθεηκέλνπ πνιπάξηζκεο θαη θακηά θνξά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ξηδηθά.  
►Θέζεηο 5, 7, 16, 17 & Παξ. Α 
►►Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο | Μπέλγηακηλ, Βάιηεξ | Φνπζηέι ληε Κνπιάλδ, Νπκά 
Νηελί 
 
Ηζηνξηθόο πιηζκόο, ν (Φηινζ.): Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ κειέηε ηεο θνηλσλίαο, ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ηεο ηζηνξίαο, πξψηα εθθξαζκέλε απφ ηνλ Μαξμ. Ο ίδηνο πνηέ δελ 
ρξεζηκνπνίεζε απηφλ ηνλ φξν αιιά αλαθέξζεθε ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ σο «ε πιηζηηθή 
αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο». χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή ζεσξία ηεο ηζηνξίαο ηα νηθνλνκηθά 
γεγνλφηα δηαδξακαηίδνπλ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα ηζηνξηθά, πνιηηηθά θαη 
θνηλσληθά θαηλφκελα. Ο Μαξμ έγξαθε ζηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνιή ζηελ θξηηηθή ηεο 
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (1859) φηη ε ππφζεζε πνπ ηνπ ρξεζίκεπε σο βάζε γηα ηελ αλάιπζε ηεο 
θνηλσλίαο ζα κπνξνχζε ελ ζπληνκία λα δηαηππσζεί σο αθνινχζσο: «ηελ θνηλσληθή 
παξαγσγή ηελ νπνία νη άλζξσπνη πξαγκαηνπνηνχλ, ζπλάπηνπλ θαζνξηζκέλεο ζρέζεηο πνπ 
είλαη αλαπφθεπθηεο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηε ζέιεζή ηνπο, ζρέζεηο παξαγσγήο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε έλα νξηζκέλν ζηάδην αλάπηπμεο ησλ πιηθψλ δπλάκεσλ παξαγσγήο. Σν 
ζπλνιηθφ άζξνηζκα απηψλ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο 
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θνηλσλίαο, ην πξαγκαηηθφ ζεκέιην, ζην νπνίν βαζίδεηαη κηα λνκηθή θαη πνιηηηθή ππεξδνκή θαη 
ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ θαζνξηζκέλεο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Ο ηξφπνο παξαγσγήο 
ζηελ πιηθή δσή θαζνξίδεη ηνλ γεληθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη λνεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο δσήο. Γελ είλαη ε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ 
χπαξμή ηνπο: είλαη, αληηζέησο, ε θνηλσληθή ηνπο χπαξμε πνπ θαζνξίδεη ηε ζπλείδεζή ηνπο». 
ε επίπεδν ηζηνξηθνχ λφκνπ, ε ππφζεζε απηή νλνκάδεηαη ηζηνξηθφο πιηζκφο. Αλ θαη απηή ε 
ππφζεζε εξγαζίαο απαζρφιεζε γηα πνιχ ρξφλν ηελ ζθέςε ηνπ Μαξμ, δελ ηελ δηαηχπσζε 
πνηέ κε απνιχησο ζαθή ηξφπν. Ο ηζηνξηθφο πιηζκφο, σο επεμεγεκαηηθφ ζχζηεκα, 
δηεπξχλζεθε θαη αλαζεσξήζεθε απφ ρηιηάδεο επηζηεκνληθέο κειέηεο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 
Μαξμ. Αλ θαη ν Μαξμ είπε φηη πξφηεηλε κνλάρα κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ ηζηνξηθή 
έξεπλα, κέρξη ηνλ εηθνζηφ αηψλα ε έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ έγηλε ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ 
ζχγρξνλνπ θνκκνπληζηηθνχ δφγκαηνο.   
►Θέζεηο 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17  
 

Κ 
 
Καξρεδώλ, ε (αξρ.): Μεγάιε πφιε ηεο αξραηφηεηαο (θνηληθηθή νλνκ. Καξη Υαληάζη, ιαη. 
Carthago) ζηελ βφξεηα αθηή ηεο Αθξηθήο, πνπ ζήκεξα απνηειεί πεξηνρή ηεο Σχληδαο. Ζ 
θνηληθηθή ηεο νλνκαζία ζεκαίλεη «Νέα Πφιε». Ηδξχζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ Βηξγίιην, θαηά ην 
814 π.Υ. απφ ηελ Βαζίιηζζα Γηδψ. Δλεπιάθε ζε ηξεηο θαηαζηξνθηθνχο πνιέκνπο κε ηε 
Ρψκε. Πξώηνο θνηληθηθόο πόιεκνο (264-241 π.Υ.): απψιεηα ηεο ηθειίαο, πηψζε ηνπ 
νιηγαξρηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Καξρεδφλαο, εμέγεξζε ησλ κηζζνθφξσλ. Γεύηεξνο θνηληθηθόο 
πόιεκνο (218-201 π.Υ.): απψιεηα ηεο Ηζπαλίαο, θαηαζηξνθή ηεο δχλακεο ηεο Καξρεδφλαο 
αιιά φρη θαη ηνπ πινχηνπ ηεο. Σξίηνο θνηληθηθόο πόιεκνο (149-146 π.Υ.): άισζε θαη 
θαηαζηξνθή ηεο Καξρεδφλαο απφ ηνλ θεπίσλα Αηκηιηαλφ, κνηξαζηά ησλ εδαθψλ ηεο 
αλάκεζα ζηνπο Ρσκαίνπο θαη ηνπο Ννπκίδεο.  
►Θέζε 7 
►►Φισκπέξ, Γθπζηάβ 
 
Κέιεξ, Γθόηθξηλη (Keller, Gottfried): Ο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφο εζληθφο ζπγγξαθέαο ηεο 
γεξκαλφθσλεο Διβεηίαο (Επξίρε 1819-1890). Δίρε ζθνπφ λα γξάςεη ζεαηξηθά έξγα: αληί γη’ 
απηφ φκσο, έγξαςε ην κεγάιν απηνβηνγξαθηθφ κπζηζηφξεκα Ο Πξάζηλνο Υάηλξηρ, ζην νπνίν 
νθείιεη ηελ θήκε ηνπ. Σν αλαζεψξεζε ηειείσο 25 ρξφληα αξγφηεξα (1879-1880), θαη ζηελ 
κνξθή απηή, ζηελ νπνία θαζηεξψζεθε, ε πξνζσπηθή δηήγεζε ηεο εμέιημεο ελφο λένπ γίλεηαη 
έλα θιαζηθφ Bildungsroman (κπζηζηφξεκα καζεηείαο) θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Βίιρεικ 
Μάηζηεξ ηνπ Γθαίηε. Ο Κέιεξ είλαη επίζεο γλσζηφο γηα ηα δηεγήκαηά ηνπ ηα νπνία είλαη 
ζπγθεληξσκέλα κε ηίηιν Οη άλζξσπνη ηεο έιληβηια (1856-1874) θαη Δπηά ζξύινη (1872). Σν 
ηειεπηαίν κπζηζηφξεκά ηνπ, Μάξηηλ Εαιάληεξ (1886), έρεη ζέκα ηελ πνιηηηθή δσή ζηελ Διβεηία 
ζηελ επνρή ηνπ. 
►Θέζε 5 
 
Κιέε, Πάνπι (Klee, Paul): Γεξκαλφ-Διβεηφο δσγξάθνο (Μχλρελκπνπρδεε, Βέξλε 1879 – 
Μνπξάιην-Λνθάξλν 1940). Μνινλφηη δελ εληάρζεθε επηζήκσο ζε θακία ζρνιή ή θίλεκα, ην 
έξγν ηνπ είρε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ 
ηεο κνληέξλαο ηέρλεο, ελψ ππήξμε θαη δάζθαινο ζηε ζρνιή Μπανπράνπο (Bauhaus). Άθεζε 
ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 9.000 έξγα, κεηαμχ απηψλ πδαηνγξαθίεο, ραξαθηηθά θαη ζρέδηα, 
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ θηινμελείηαη ζήκεξα ζην Κέληξν Πάνπι Κιέε ηεο Βέξλεο. 
Σα ηειεπηαία ρξόληα: Με ηελ άλνδν ηνπ λαδηζκνχ, ν Κιέε έραζε ηελ ζέζε ηνπ ζηελ Αθαδεκία. 
χκθσλα κε ην λφκν πνπ απέθιεηε απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φζνπο δελ αλήθαλ ζηελ άξεηα 
θπιή, ππνρξεψζεθε λα απνδείμεη ηελ θαηαγσγή ηνπ. Παξά ην γεγνλφο πσο θαηέζεζε ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα δελ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηειηθά ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή θαζψο θξίζεθε 
ηθαλφο γηα κειινληηθή δξάζε ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο, 
εμαηηίαο ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ παξειζφληνο. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1933, ν Κιέε εγθαηέιεηςε 
νξηζηηθά ην Νηχζειληνξθ καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αληηκεησπίδνληαο νηθνλνκηθέο 
δπζρέξεηεο. Σνλ Γεθέκβξε ηνπ 1933, εγθαηαζηάζεθε ζηε Βέξλε. Γχν ρξφληα αξγφηεξα 
δηνξγαλψζεθε κεγάιε αλαδξνκηθή έθζεζε θαη ηελ ίδηα πεξίνδν ν Κιέε αξξψζηεζε ζνβαξά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1879
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CF%86
http://el.wikipedia.org/wiki/1933
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7
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Αξρηθά δηαγλψζηεθε ηιαξά αιιά ηειηθά δηαπηζηψζεθε πσο έπαζρε απφ ζθιεξνδεξκία, κία 
ζπάληα λφζν πνπ ζπρλά επηθέξεη ην ζάλαην. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ππήξμε πνιχ 
παξαγσγηθφο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ν πίλαθαο κε ηίηιν Ζ 
εμέγεξζε ηνπ πδξαγσγείνπ, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθφ έξγν θαη ζπκβνιή ηνπ Κιέε 
ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ θαζηζκνχ. O Κιέε θηινηέρλεζε ηνλ πίλαθα απηφ ην 1937, ηελ ίδηα 
ρξνληά πνπ δηνξγαλψζεθε ε έθζεζε "Δθθπιηζκέλεο Σέρλεο" απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο, ε 
νπνία πεξηιάκβαλε 17 έξγα ηνπ. Σν 1939, έρνληαο ζπκπιεξψζεη πέληε ρξφληα ζπλερνχο 
δηακνλήο ζηελ Διβεηία, ππέβαιε αίηεζε γηα λα απνθηήζεη ειβεηηθή ππεθνφηεηα, ε νπνία έγηλε 
ηειηθά δεθηή παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε εμαηηίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 
πξνεθηάζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ. Τπέβαιε επίζεο αίηεζε γηα λα γίλεη δεκφηεο ηεο Βέξλεο, 
σζηφζν ε επηζπκία ηνπ απηή έκεηλε αλεθπιήξσηε εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ζηηο 29 Ηνπλίνπ 
ηνπ 1940, ζην Μνπξάιην-Λνθάξλν ηεο Ηηαιίαο φπνπ βξηζθφηαλ γηα ζεξαπεία. Ζ ηέθξα ηνπ 
κεηαθέξζεθε ζηε Βέξλε ην 1946 θαη ν γηνο ηνπ Φέιημ δήηεζε λα ραξαρζνχλ ζηνλ ηάθν ηνπ ηα 
ιφγηα ηνπ: "Γελ πεξηνξίδνκαη ζην εδώ θαη ηώξα, αλήθσ ηόζν ζηνπο λεθξνύο όζν θαη ζηνπο 
αγέλλεηνπο. Πην θνληά ζηελ θαξδηά ηεο δεκηνπξγίαο από ηνπο πεξηζζόηεξνπο, όρη όκσο θαη 
αξθεηά θνληά αθόκε." 
►Θέζε 9 
►►Angelus Novus | Δθθπιηζκέλε Σέρλε 
 
Κνλζηξνπθηηβηζκόο, ν (Σέρλε): Ρσζηθφ θαιιηηερληθφ θαη αξρηηεθηνληθφ θίλεκα, πνπ 
επεξεάζηεθε αξρηθά απφ ηνλ θπβηζκφ θαη ηνλ θνπηνπξηζκφ θαη ζεσξείηαη γεληθά φηη 
εγθαηληάζηεθε ην 1913 κε ηα «δσγξαθηθά αλάγιπθα» - αθεξεκέλεο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο -  
ηνπ Βιαληίκηξ Σάηιηλ. Οη αδειθνί Αληνπάλ Πέβζλεξ θαη Νανχκ Γθάκπν πξνζρψξεζαλ ζηελ 
νκάδα ηνπ Σάηιηλ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ ζηε Μφζρα θαη δεκνζηεχνληαο απφ θνηλνχ ην 1920 ην 
Ρεαιηζηηθό Μαληθέζην έγηλαλ νη εθπξφζσπνη ηνπ θηλήκαηνο. Απφ ην καληθέζην απηφ πξνήιζε 
θαη ν φξνο Κνλζηξνπθηηβηζκφο, δεδνκέλνπ φηη θχξηνο άμνλαο ηεο ηέρλεο ζεσξνχληαλ ε 
«θαηαζθεπή» (construction, constructivism). Λφγσ ηνπ ζαπκαζκνχ πνπ έηξεθαλ γηα ηηο 
κεραλέο θαη ηελ ηερλνινγία, ηνλ θνλμηνλαιηζκφ, θαη ηα ζχγρξνλα βηνκεραληθά πιηθά, φπσο ην 
πιαζηηθφ, ην αηζάιη θαη ην γπαιί, νη θνλζηξνπθηηβηζηέο απνθαινχληαλ θαη «θαιιηηέρλεο-
κεραληθνί». Ο θαιιηηέρλεο ζηνλ Κνλζηξνπθηηβηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Σάηιηλ, γίλεηαη έλαο 
κεραληθφο-παξαγσγφο πνπ ζπκβάιιεη, σο θνηλσληθφο παξάγνληαο, ζηε κεηακφξθσζε ηνπ 
θφζκνπ. Παξ’ φι’ απηά, κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Ρεαιηζκνχ (δεθαεηία ηνπ 1930), 
ν Κνλζηξνπθηηβηζκφο ζηε νβηεηηθή Έλσζε πέζαλε θαη ζηειηηεχηεθε. ηε δεχηεξε έθδνζε ηεο 
Μεγάιεο νβηεηηθήο Δγθπθινπαίδεηαο (1949-1960), ην άξζξν «Κνλζηξνπθηηβηζκφο» μεθηλάεη 
σο εμήο: «Μία θνξκαιηζηηθή ηάζε ηεο αζηηθήο ηέρλεο πνπ αλαπηχρζεθε κεηά ηνλ Πξψην 
Παγθφζκην Πφιεκν. Αληηνπκαληζηηθή απφ ηε θχζε ηεο, ερζξηθή ζην ξεαιηζκφ, ν 
Κνλζηξνπθηηβηζκφο εκθαλίδεηαη σο έθθξαζε ηεο βαζχηεξεο παξαθκήο ηεο αζηηθήο 
θνπιηνχξαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γεληθήο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ».  
►Θέζε 17 
►►Μλεκείν γηα ηελ Σξίηε Γηεζλή, ην 
 
Κνκθνξκηζκόο, ν: Ζ ηάζε ή ξνπή ηνπ αηφκνπ γηα ζρήκαηα, πξάμεηο ή αξρέο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζχκβαζε, θνηλή θαη ζπλήζσο άθξηηε παξαγσγή. Δπίζεο, ε επηζπκία ηνπ 
αηφκνπ λα απνδέρεηαη θαηαζηάζεηο ή λα εληάζζεηαη ζε νκαδνπνηήζεηο επηδηψθνληαο 
θνηλσληθή αλαγλψξηζε, άλνδν ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία, θαζψο θαη ηελ ηάζε ηνπ λα θνβάηαη 
κπξνζηά ζηελ επζχλε πνπ ηνπ ζέηεη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ. 
►Θέζεηο 6, 11 
 
Κξάνπο, Καξι (Kraus, Karl): Απζηξηαθφο ζπγγξαθέαο εβξατθήο θαηαγσγήο (Γθίηζηλ, Βνεκία, 
1874 – Βηέλλε 1936). Σν 1899 ίδξπζε ην πεξηνδηθφ Ο Ππξζόο φπνπ γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ ν 
άηεγθηνο δηθαζηήο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο Απζηξίαο. Οη ζαηηξηθέο πνιεκηθέο 
ηνπ, ζε αηρκεξφ χθνο, απαξηίδνπλ πνιινχο ηφκνπο κε ζηίρνπο, αθνξηζκνχο, κεηαθξάζεηο θαη 
ζεαηξηθά έξγα. Δηξεληζηήο, έγξαςε έλα ζεαηξηθφ έξγν ελαληίνλ ηνπ πνιέκνπ: Οη ηειεπηαίεο 
κέξεο ηεο αλζξσπόηεηαο (1818) θαη αξγφηεξα έλα βίαην θαηεγνξεηήξην ηνπ 
εζληθνζνζηαιηζκνχ: Ζ ηξίηε Βαιπνύξγεηα Νύρηα (πνπ δελ δεκνζηεχζεθε παξά ην 1952). 
►Θέζε 14 
 
Κξηηηθή ζην Πξόγξακκα ηεο Γθόηα: Κείκελν βαζηζκέλν ζε έλα γξάκκα ηνπ Καξι Μαξμ πνπ 
γξάθηεθε λσξίο ηνλ Μάε ηνπ 1875 κε αθνξκή ηελ νκάδα ησλ Eisenach ηνπ γεξκαληθνχ 
ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θηλήκαηνο, κε ην νπνίν ν Μαξμ θαη ν Έλγθειο βξίζθνληαλ ζε ζηελή 

http://el.wikipedia.org/wiki/1937
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenach
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ζρέζε. Σν θείκελν πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ πφιε ηεο Γθφηα, φπνπ επξφθεηην λα 
πξαγκαηνπνηεζεί έλα επηθείκελν ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο. Πξνζθέξνληαο ίζσο ηελ πην 
ιεπηνκεξή αλαθνίλσζε ηνπ Μαξμ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ 
επαλαζηαηηθή ζηξαηεγηθή, ην θείκελν απηφ κηιά γηα ηελ «δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ», γηα 
ηελ πεξίνδν κεηάβαζεο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ζηνλ θνκκνπληζκφ, γηα ηνλ πξνιεηαξηαθφ 
δηεζληζκφ, θαη ην θφκκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Ζ Κξηηηθή είλαη επίζεο ζεκαληηθή επεηδή 
δηαζαθελίδεη ηελ αξρή ηνπ «Κάζε έλαο ζχκθσλα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ, γηα θάζε έλαλ 
ζχκθσλα κε ηελ αλάγθε ηνπ» σο βάζε γηα ηελ θνκκνπληζηηθή θνηλσλία. Δπίζεο ν Μαξμ 
αλαθέξεη φηη ζηνλ ζνζηαιηζκφ «ην άηνκν δέρεηαη απφ ηελ θνηλσλία αθξηβψο απηφ πνπ ην ίδην 
ηεο δίλεη». Γείρλνληαο φηη, ελψ ν θνκκνπληζκφο ζα είλαη έλα θαζεζηψο φπνπ ε ακνηβή ζα 
βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο, ν ζνζηαιηζκφο φληαο αλψξηκνο θαη αηειήο ζα βαζίδεη ηνπο κηζζνχο 
ζηα έξγα. Ζ Κξηηηθή ζην Πξόγξακκα ηεο Γθόηα δεκνζηεχζεθε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μαξμ θαη 
ππήξμε έλα απφ ηα ηειεπηαία ηνπ ζεκαληηθά θείκελα. 
►Θέζε 11 
►►Μαξμ, Καξι 

Λ 
 
Λόηδε, ζεξ Όιηβεξ Σδόδεθ (Lodge, Sir Oliver Joseph): Βξεηαλφο θπζηθφο (Πέλθραι ηνπ 
ηάθνξληζεξ 1851 – θνληά ζην ψιζκπεξπ ηνπ Γνπίιηζεξ 1940). Σειεηνπνίεζε ηνλ ζπλνρέα, 
εθεχξεζε ηνπ Γάιινπ Δληνπάξ Μπξαλιχ, είδνο θσξαηή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ 
απνηεινχζε ην βαζηθφ εμάξηεκα ησλ πξψησλ ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ. Σν 1881 νλνκάζηεθε 
θαζεγεηήο ζηελ έδξα θπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Κνιεγίνπ ηνπ Λίβεξπνπι. Γχν ρξφληα 
αξγφηεξα ππέβαιιε αξηζκφ δηαηξηβψλ ζηε θπζηθή εηαηξία ηνπ Λνλδίλνπ ζρεηηθά κε ηνλ 
ζπλνρέα θαη, ην 1894, ηνλ ρξεζηκνπνίεζε ζε έλαλ ηχπν ξαδηνθσληθνχ δέθηε πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1900. Ο Λφηδε ππήξμε ν 
πξψηνο πνπ εηζεγήζεθε ην 1894 φηη ν Ήιηνο κπνξεί λα απνηειεί πεγή ξαδηνθπκάησλ, 
γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε κφιηο ην 1942. Σν 1900 νλνκάζηεθε πξψηνο πξχηαλεο ηνπ λένπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπέξκηγρακ θαη ην 1902 ρξίζηεθε ηππφηεο. Μεηά ην 1910 δέζπνζε ζηελ 
έξεπλα ηεο θπζηθήο, πίζηεπε δε βαζηά ζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο λεθξνχο θαη 
επηδφζεθε ζε ζνβαξή πξνζπάζεηα ζπκθηιίσζεο ηεο επηζηήκεο κε ηε ζξεζθεία. 
►Θέζε 2 
 
Λνύμεκπνπξγθ, Ρόδα (Luxemburg, Rosa): Γεξκαλνεβξαία, πνισληθήο θαηαγσγήο, 
καξμίζηξηα πνιηηηθή ζεσξεηηθφο θαη επαλαζηάηξηα πνπ αλήθε ζην νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα 
ηεο Γεξκαλίαο θαη αξγφηεξα ζην Αλεμάξηεην νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα ηεο Γεξκαλίαο 
(Εάκνηο, ξσζηθή Πνισλία 1870 – Βεξνιίλν 1919). Γελλεκέλε ζε επθαηάζηαηε εβξατθή 
νηθνγέλεηα ηεο ξσζνθξαηνχκελεο Πνισλίαο, αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηεο ζε 
εθεβηθή ειηθία ιφγσ ηεο δξάζεο ηεο ζην επαλαζηαηηθφ ζνζηαιηζηηθφ θφκκα «Πξνιεηαξηάην» 
(1889). πνχδαζε πνιηηηθή νηθνλνκία ζηελ Διβεηία. Δγθαηαζηάζεθε ζηε Γεξκαλία, φκσο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ξσζηθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1905 κεηέβε θξπθά ζηελ Πνισλία φπνπ 
νξγάλσζε ηελ επαλαζηαηηθή πξνπαγάλδα. πλειήθζε, αθέζεθε ειεχζεξε θη επέζηξεςε ζηε 
Γεξκαλία. Έγξαςε ην Μαδηθή απεξγία, θόκκα θαη ζπλδηθάηα (1906) φπνπ επηκέλεη ζηνλ 
απζφξκεην ραξαθηήξα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ πξνιεηαξηαθψλ καδψλ, 
αξλνχκελε ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηνπ θφκκαηνο. Ζ απνηπρία ηεο Γεχηεξεο Γηεζλνχο θαη ε 
πνιηηηθή ηεο γεξκαληθήο νζηαιδεκνθξαηίαο πνπ ππνζηήξηδε ηνλ πφιεκν, νδήγεζαλ ηελ 
Λνχμεκπνπξγθ ζηε ζπλίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ «πάξηαθνο» πνπ πηνζέηεζε επαλαζηαηηθέο 
θαη αληηκηιηηαξηζηηθέο ζέζεηο. Απφ ηε θπιαθή (1915-1916, 1916-1918), ε Λνχμεκπνπξγθ 
παξαθνινπζνχζε ηα γεγνλφηα ηνπ πνιέκνπ θαη θπξίσο ηε Ρσζηθή Δπαλάζηαζε (1917). 
Διεπζεξψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ζην Βεξνιίλν ηνπ Ννέκβξε ηνπ 1918 θαη 
ζπλέρηζε ηε δξάζε ηεο ηδξχνληαο θαη δηεπζχλνληαο ηελ εθεκεξίδα Ζ Κόθθηλε εκαία (Die rote 
Fahne), φπνπ δεκνζηεχεη ην πξφγξακκα ηεο εμέγεξζεο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ ίδξπζε ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Γεξκαλίαο (Γεθ. 1918). πκκεηείρε ζηελ παξηαθηζηηθή 
Δμέγεξζε (Ηαλ. 1919), ζηελ νπνία αξρηθά είρε αληηηαρζεί. Ζ εμέγεξζε ζπλεηξίβε απφ ηα 
απνκεηλάξηα ηνπ κνλαξρηθνχ ζηξαηνχ θαη απφ ηηο ειεχζεξεο δεμηέο πνιηηνθπιαθέο πνπ 
ζπιινγηθά νλνκάδνληαλ Φξάηθνξπο (Freikorps) πνπ εζηάιεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ 
Λνχμεκπνπξγθ θαη εθαηνληάδεο άιινη ζπλειήθζεζαλ, βαζαλίζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1870
http://el.wikipedia.org/wiki/1919
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%80%CF%82
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►►πάξηαθνο, χλδεζκνο 
 
Ληιί Μαξιέλ (γεξκ. Lili Marleen): Γεξκαληθφ εξσηηθφ ηξαγνχδη πνπ έγηλε δεκνθηιέο θη απ’ ηηο 
δπν πιεπξέο ηνπ κεηψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. Οη ζηίρνη γξάθηεθαλ 
ην 1915 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ απφ ηνλ Υαλο Λέηπ (1893-1983), έλαλ 
δάζθαιν απφ ην Ακβνχξγν πνπ είρε θαηαηαγεί ζηνλ Απηνθξαηνξηθφ Γεξκαληθφ ηξαηφ. Ο 
Λέηπ, ζχκθσλα κε έγγξαθεο καξηπξίεο, ζπλδχαζε ηα νλφκαηα ηεο εξσκέλεο ηνπ θαη κηαο 
άιιεο θίιεο ηνπ. Σν 1938 κεινπνηήζεθε απφ ηνλ Νφξκπεξη νχιηζε θαη ην 1939 
ερνγξαθήζεθε απφ ηελ Λέηι Άληεξζελ. Μεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ Βειηγξαδίνπ ην 1941, ν 
Ραδηνθσληθφο ηαζκφο ηνπ Βειηγξαδίνπ έγηλε ν ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ησλ γεξκαληθψλ 
δπλάκεσλ, κε ην φλνκα Ραδηόθσλν ησλ ηξαηησηώλ Βειηγξαδίνπ (Soldatensender Belgrad). 
Μπνξνχζε λα εθπέκςεη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. ε έλαλ ινραγφ πνπ 
δνχιεπε ζηνλ ζηαζκφ θαη πνπ έθεπγε γηα ηελ Βηέλλε, δεηήζεθε λα πάξεη καδί ηνπ κεξηθνχο 
δίζθνπο γηα λα εθπέκςεη εθεί. Αλάκεζα ζε έλα ζσξφ δίζθνπο απφ δεχηεξν ρέξη βξηζθφηαλ θαη 
ην ειάρηζηα γλσζηφ 2 ρξφλσλ ηξαγνχδη "Lili Marleen", ηξαγνπδηζκέλν απφ ηελ Άληεξζελ, ην 
νπνίν κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή είρε πνπιήζεη κφλν 700 πεξίπνπ αληίηππα. Διιείςεη άιισλ 
δίζθσλ, ν Ραδηνθσληθφο ηαζκφο Βειηγξαδίνπ, ην έπαηδε αξθεηά ζπρλά. Ζ θπβέξλεζε ησλ 
Ναδί θαη ν ππνπξγφο λαδηζηηθήο πξνπαγάλδαο, Γηφδεθ Γθέκπειο, δηέηαμαλ ηφηε λα ζηακαηήζεη 
ε εθπνκπή ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο Ραδηνθσληθφο ηαζκφο φκσο, έιαβε πνιιά γξάκκαηα απφ 
ζηξαηηψηεο ηνπ Άμνλα πνπ δεηνχζαλ λα παίμεη μαλά ηελ "Lili Marleen". Ο Γθέκπειο άιιαμε 
απξφζπκα γλψκε θαη έθηνηε ην ηξαγνχδη εθπέκπνληαλ ζηηο 9:55 κ.κ. Γξήγνξα αλέβεθε ε 
δεκνηηθφηεηά ηνπ. ηαζκεπκέλνη ζηξαηηψηεο ζηε Μεζφγεην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Γεξκαληθψλ Αθξηθαληθψλ σκάησλ θαη ησλ Βξεηαληθψλ σκάησλ ηεο γδνεο ηξαηηάο, φινη 
ζπζηεκαηηθά άλνηγαλ ην ξαδηφθσλν γηα λα ην αθνχζνπλ. Αθφκα θαη ν Έξγνπτλ Ρφκει, ν 
δηνηθεηήο ησλ Αθξηθαληθψλ σκάησλ, εθηηκνχζε ην ηξαγνχδη θαη δήηεζε απφ ην ηαζκφ ηνπ 
Βειηγξαδίνπ λα ελζσκαηψζεη ην ηξαγνχδη ζηηο εθπνκπέο ηνπ, θάηη πνπ ζπλέβε.  
 

Μ 
Μαξμ, Καξι (Marx, Karl): Γεξκαλφο θηιφζνθνο, νηθνλνκνιφγνο θαη πνιηηηθφο (Σξέβε 1818 -
Λνλδίλν 1883). Γφλνο αζηηθήο νηθνγέλεηαο εβξατθήο θαηαγσγήο, ζπνχδαζε Γίθαην, Ηζηνξία θαη 
Φηινζνθία, επεξεάζηεθε απφ ηελ ζθέςε ηνπ Υέγθει (ηελ δηαιεθηηθή ηνπ), έπεηηα απφ ηελ 
ζθέςε ηνπ Φφυεξκπαρ θαη αλήθε ζηνλ θχθιν ησλ «Νεαξψλ Δγειηαλψλ». Μεηά ηε δηαηξηβή ηνπ 
γηα ηνλ Γεκφθξηην θαη ηνλ Δπίθνπξν (1841), έγηλε εθδφηεο ηεο Δθεκεξίδαο ηνπ Ρήλνπ 
(Rheinische Zeitung). Δγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη κε ηελ γπλαίθα ηνπ Σδέλπ θνλ Βεζηθάιελ 
(1843-1845) θαη δηεχζπλε καδί κε ηνλ Α. Ρνχγθε ηελ Γαιινγεξκαληθή Δπεηεξίδα φπνπ 
δεκνζηεχζεθε ην Πεξί ηνπ Δβξατθνύ Εεηήκαηνο (1844). Αξγφηεξα δηέκεηλε ζηηο Βξπμέιιεο 
φπνπ, καδί κε ηνλ Έγειν, άζθεζε θξηηηθή ζηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηνλ κεραληζηηθφ πιηζκφ, 
δηακνξθψλνληαο ηηο βάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη επηβεβαίσζε ηελ αλάγθε ππέξβαζεο 
ηεο ζεσξεηηθήο θηινζνθίαο θαη ξηδηθήο κεηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο (Ζ Αγία Οηθνγέλεηα, 
1845, Γεξκαληθή Ηδενινγία, 1846). ηε Μηδέξηα ηεο Φηινζνθίαο (1847), ν Μαξμ ζέηεη ελ 
ακθηβφισ ηνλ «κηθξναζηηθφ» ζνζηαιηζκφ ηνπ Πξνπληφλ. Γηα ηελ Έλσζε ησλ Γίθαησλ (πνπ 
αξγφηεξα νλνκάζηεθε Έλσζε ησλ Κνκκνπληζηψλ) ζηελ νπνία είραλ πξνζρσξήζεη, νη Μαξμ 
θαη Έλγθειο ζπλέγξαςαλ ην Μαληθέζην ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο (1848). Μεηά απφ κηα 
ζχληνκε παξακνλή ζην Παξίζη (1848) θη έπεηηα ζηελ Κνισλία, ν Μαξμ εγθαηαζηάζεθε 
νξηζηηθά ζην Λνλδίλν (1849), φπνπ ζπλέρηζε ηηο κειέηεο ηνπ ζηελ νηθνλνκία (Μηζζσηή 
Δξγαζία θαη Κεθάιαην, 1849, πλεηζθνξά ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, 1859, Σν 
πξψην βηβιίν ηνπ Κεθαιαίνπ, 1867) θαη ηζηνξίαο (Ζ Πάιε ησλ Σάμεσλ ζηελ Γαιιία, 1848-
1850, Ζ 18

ε
 Μπξπκαίξ ηνπ Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε, 1852). Δπηθεθαιήο ηεο Πξψηεο Γηεζλνχο 

πνπ ηδξχζεθε ην 1864, έπαημε έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην εξγαηηθφ θίλεκα, αληηηηζέκελνο ζηηο 
αλαξρηθέο θαη ξεθνξκηζηηθέο ηάζεηο (νπαδνί ηνπ Μπαθνχληλ θαη ηνπ Πξνπληφλ), παξάγνληαο 
κηα αλάιπζε γηα ηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα ζην Ο Δκθύιηνο Πόιεκνο ζηελ Γαιιία, θαη 
αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ ζηελ Δπξψπε, θπξίσο ηνπ 
Γεξκαληθνχ Κφκκαηνο (Λίκπθλερη) ζην νπνίν άζθεζε θξηηηθή γηα ηηο ξεθνξκηζηηθέο ηνπ ζέζεηο 
(Κξηηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γθόηα, 1875-1891). 
►Θέζεηο 4, 11, 12 
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►►Ηζηνξηθφο πιηζκφο, ν | Κξηηηθή ζην Πξφγξακκα ηεο Γθφηα, ην | Οπηνπία, ε | Υέγθει, 
Γθένξγθ Βίιρεκ Φξήληηρ 
 
Μεζζηαληζκόο, ν (Ηνπδ.): ηε λεψηεξε ηζηνξία, κεηά ηηο αιιεπάιιειεο ζπκθνξέο πνπ 
ζπλέβεζαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 15

νπ
 σο θαη ηνλ 17

ν
 αηψλα (εθδίσμε ησλ Δβξαίσλ απφ ηελ 

Ηζπαλία, ζθαγέο ηνπ Κφζαθ ζηελ Πνισλία) ζεκεηψζεθε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο κεζζηαληθήο 
εηθνηνινγίαο ζε δηάθνξεο κνξθέο, ε νπνία θαη επεξέαζε έληνλα ην θίλεκα ηνπ ακπεηάη Σδεβί 
ηεο κχξλεο, φπσο θαη ηνπ Γηάθνκπ Φξαλθ ηνπ θελκπαρ. Οη ηξαγσδίεο πνπ έπιεμαλ ηηο 
ηνπδατθέο θνηλφηεηεο ζπλέηεηλαλ ζηελ άλζεζε ηεο κειινληνινγίαο θαη ζηελ αλαγθαζηηθή 
κεηάζεζε ησλ ειπίδσλ θαη πξνζδνθηψλ. Σνλ 19

ν
 αηψλα, καδί κε ηελ πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ησλ 

Δβξαίσλ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο αηζηφδνμνπ εμειηθηηζκνχ, πνιινί 
θηιειεχζεξνη ζηνραζηέο ηξνπνπνίεζαλ ηνλ κεζζηαληζκφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο ηδέαο 
πξνφδνπ, ηεο νπνίαο ε πξαγκάησζε ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε κηα θσηηζκέλε θνηλσληθή 
θαη πνιηηηθή δξάζε. Ο κεζζηαληζκφο εθθνζκηθεχηεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ζε νξηζκέλνπο 
ηνκείο ηεο θνηλφηεηαο, ε νπνία είδε ην λφεκα θαη ηελ εθπιήξσζή ηνπ ζε θάπνηα κνξθή 
ζνζηαιηζκνχ, κάιινλ θνληηλνχ θαη ρεηξνπηαζηνχ. ε άιινπο απνξξνθήζεθε ζε έλα είδνο 
αλαηέιινληνο εζληθηζκνχ, ζηνλ ζησληζκφ.  
►►Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο | Μεζζίαο, ν | φιεκ, Γθέξραξλη 
 
Μεζζίαο, ν (Βηβι.): Δμειιεληζκέλνο ηχπνο ηνπ αξακατθνχ mesīhā ή ηνπ εβξατθνχ masĭah 
(=θερξηζκέλνο, Υξηζηφο), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ βαζηιηά θαη 
ηνπ αξρηεξέα ηνπ Ηζξαήι. Ο ίδηνο ηχπνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παιαηνδηαζεθηθή γξακκαηεία 
εηδηθφηεξα γηα λα δειψζεη ηνλ αλακελφκελν Μεζζία, ν νπνίνο πξναλαγγέιζεθε κε ην 
ιεγφκελν Πξσηεπαγγέιην πξνο ηνπο Πξσηνπιάζηνπο (Γέλ. γ’ 15), κε ην έξγν ησλ πξνθεηψλ 
θαη κε ηελ απφθξπθε ηνπδατθή γξακκαηεία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Ο Ηεζνχο Υξηζηφο ηαχηηζε 
ην πξφζσπφ ηνπ κε ηνλ πξναλαγγειζέληα απφ ηνπο πξνθήηεο Μεζζία, εηδηθφηεξα δε απφ ηνλ 
Ζζαΐα (μ’ 1) θαηά ηελ έλαξμε ηεο κεζζηαληθήο ηνπ δξάζεο ζηε ζπλαγσγή ηεο Ναδαξέη (Λνπθ. 
δ’ 21), ελψ πνιινί απ’ ηνπο αθξναηέο ηνπ ηνλ ραξαθηήξηδαλ απφγνλν ηνπ βαζηιηθνχ γέλνπο 
ηνπ Γαβίδ θαη θερξηζκέλν απφ ηνλ Θεφ ζην έξγν ηεο ζείαο νηθνλνκίαο γηα ηελ ιχηξσζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ γέλνπο. Χζηφζν, ν κεηαγελεζηέξνο ηνπδατζκφο είρε ζπλδέζεη ηελ ειπίδα ηεο 
έιεπζεο ηνπ Μεζζία κε ηηο εζληθέο πξνζδνθίεο. Αλέκελαλ ηνλ Μεζζία σο θνζκηθφ άξρνληα 
θαη εζληθφ εγέηε, ν νπνίνο ζα ζπλέηξηβε ηνπο δπλάζηεο θαη ηνπο ερζξνχο ηνπ ηνπδατθνχ ιανχ 
θαη ζα ίδξπε επίγεηα βαζηιεία κε εζληθφ ραξαθηήξα. Ζ αιινίσζε απηή ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο κεζζηαληθήο πξνζδνθίαο εμεγεί φρη κφλν ηελ ακθηζβήηεζε, αιιά θαη ηελ 
ερζξφηεηα ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ ηνπδατθνχ ιανχ έλαληη ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ, ε νπνία θνξπθψζεθε κε ηελ θαηαδίθε ηνπ ζηνλ ηαπεηλσηηθφ ζηαπξηθφ ζάλαην 
σο έθθξαζε ηεο δηάςεπζεο ησλ εζθαικέλσλ πξνζδνθηψλ ηνπ κεηαγελέζηεξνπ ηνπδατζκνχ. 
Γηα ηνπο απαληαρνχ Ηνπδαίνπο, ε πξνζκνλή ηεο έιεπζεο ηνπ Μεζζία θαη ε ραξνχκελε ειπίδα 
πνπ απηή ε πίζηε γελλά, ζπληζηνχλ έλα απφ ηα πιένλ δπλακηθά θαη ζπζπεηξσηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπδατθήο ζξεζθείαο. 
►Θέζεηο 2, 6, 17, 18 & Παξ. Α, Παξ. Β 
►►Μεζζηαληζκφο, ν 
 
Μλεκείν γηα ηελ Σξίηε Γηεζλή, ην: Μεγάιν κλεκεηαθφ νηθνδφκεκα, γλσζηφ θαη σο Πύξγνο 
ηνπ Σάηιηλ, έκπλεπζε ηνπ Ρψζνπ θαιιηηέρλε θαη αξρηηέθηνλα Βιαληίκηξ Σάηιηλ, ην νπνίν φκσο 
δελ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ. ρεδηάζηεθε γηα λα αλεγεξζεί ζην Πέηξνγθξαλη (ζεκεξηλή Αγία 
Πεηξνχπνιε) έπεηηα απφ ηελ Μπνιζεβίθηθε Δπαλάζηαζε ηνπ 1917, σο αξρεγείν θαη κλεκείν 
ηεο Κνκκηηέξλ (ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο). Ο θνλζηξνπθηηβηζηηθφο πχξγνο ηνπ Σάηιηλ πξνβιεπφηαλ 
λα αλεγεξζεί κε βηνκεραληθά πιηθά: ζίδεξν, γπαιί θαη αηζάιη. Χο πξνο ηα πιηθά, ην ζρήκα θαη 
ηε ιεηηνπξγία, ζα ήηαλ ε εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηνο ελφο ππξγσηνχ ζπκβφινπ ηνπ 
κνληεξληζκνχ. Θα έθαλε ηνλ Πχξγν ηνπ Άηθει ζην Παξίζη λα κνηάδεη κε λάλν. Σν θχξην ζρήκα 
ηνπ πχξγνπ ζα ήηαλ κηα δηπιή έιηθα ε νπνία ζα έθηαλε κέρξη ηα 400 κ. χςνο, φπνπ νη 
επηζθέπηεο ζα αλέβαηλαλ κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ κεραληθψλ κέζσλ. Ζ θχξηα θαηαζθεπή ζα 
πεξηείρε ηέζζεξηο θαξδηέο αησξνχκελεο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο. Απηέο νη θαηαζθεπέο ζα 
πεξηζηξέθνληαλ κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. ηελ βάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο είρε ζρεδηαζζεί 
έλαο θχβνο σο ρψξνο δηαιέμεσλ, ζπλεδξίσλ θαη λνκνζεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ν νπνίνο ζα 
ζπκπιήξσλε κηα πεξηζηξνθή ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ. Πάλσ απφ ηνλ θχβν ζα ππήξρε κηα 
κηθξφηεξε ππξακίδα πνπ ζα θηινμελνχζε εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε νπνία ζα 
ζπκπιήξσλε κηα πιήξε πεξηζηξνθή ην κήλα. Αθφκα πην πάλσ ζα ππήξρε έλαο θχιηλδξνο, ν 
νπνίνο ζα έδηλε ζηέγε ζε έλα θέληξν πιεξνθνξηψλ, δηαλέκνληαο λέα δειηία θαη καληθέζηα 
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κέζσ ηειέγξαθνπ, ξαδηνθψλνπ θαη κεγαθψλνπ, θαη ζα ζπκπιήξσλε κηα πιήξε πεξηζηξνθή 
ηε κέξα. ηελ θνξπθή, ζα ππήξρε έλα εκηζθαίξην κε ξαδηνθσληθφ εμνπιηζκφ. Τπήξραλ 
αθφκε ζρέδηα λα εγθαηαζηαζεί κηα γηγαληηαία ππαίζξηα νζφλε θαη έλαο επηπιένλ 
πξνηδέθηνξαο ν νπνίνο, ζε κηα ζπλλεθηαζκέλε κέξα, ζα κπνξνχζε λα ζηέιλεη κελχκαηα ζηα 
ζχλλεθα. Σν Μλεκείν γεληθά ζεσξείηαη σο θαζνξηζηηθή έθθξαζε ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο  
αξρηηεθηνληθήο, παξά σο έλα νηθνδνκήζηκν έξγν. Αθφκα θη αλ ε γηγαληηαία πνζφηεηα ηνπ 
απαηηνχκελνπ αηζαιηνχ ήηαλ δηαζέζηκε ζηελ επαλαζηαηηθή Ρσζία, ζην πιαίζην ηεο έιιεηςεο 
ζηέγεο θαη ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ δνκηθή ηνπ 
πξαθηηθφηεηα.  
►►Κνλζηξνπθηηβηζκφο, ν 

 
Μπέλγηακηλ, Βάιηεξ (Benjamin, Walter): Γεξκαλν-εβξαίνο καξμηζηήο ζεσξεηηθφο, θξηηηθφο 
ηεο ινγνηερλίαο, δνθηκηνγξάθνο, κεηαθξαζηήο θαη θηιφζνθνο (Βεξνιίλν 1892 – Πνξη-Μπνπ 
1940). Γηνο εχπνξνπ εκπφξνπ έξγσλ ηέρλεο, ν Μπέλγηακηλ ζπνχδαζε θηινζνθία ζην 
Βεξνιίλν, ζην Μφλαρν θαη ζηε Βέξλε. Δγθαηαζηάζεθε ζην Βεξνιίλν ην 1920 θαη εξγάζηεθε 
ζηε ζπλέρεηα σο θξηηηθφο ηεο ινγνηερλίαο θαη κεηαθξαζηήο. Ζ ρσξίο ηδηαίηεξν δήιν επηδίσμή 
ηνπ γηα θάπνηα αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία δηαθφπεθε ζχληνκα φηαλ ην Παλεπηζηήκην ηεο 
Φξαλθθνχξηεο απέξξηςε ηελ ιακπξή, αιιά κε ζπκβαηηθή δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή γηα Σελ 
πεγή ηνπ γεξκαληθνύ ηξαγηθνύ δξάκαηνο (1928). Καηά θαηξνχο ζπλδέζεθε κε ηε ρνιή ηεο 
Φξαλθθνχξηεο (Κξηηηθή Θεσξία), θπξίσο κε ηνλ Αληφξλν. Δπεξεάζηεθε απφ ηα γξαπηά ηνπ 
λεψηεξνχ ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη, ν νπνίνο αλέπηπμε κηα θξηηηθή αηζζεηηθή βαζηζκέλε ζηνλ 
δηαιεθηηθφ πιηζκφ, θαη ηνπ ζηελνχ ηνπ θίινπ Γθέξραξη φιεκ, ν νπνίνο κειέηεζε ηνλ ηνπδατθφ 
κπζηηθηζκφ θαη ηελ Κακπάια. Χο ζεσξεηηθφο ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ν 
Μπέλγηακηλ ζπλδχαζε ηδέεο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, ηνπ γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη ηνπ 
ηνπδατθνχ κπζηηθηζκνχ ζε έλα corpus θεηκέλσλ κε ινγνηερληθή ζπλεηζθνξά ζηε δπηηθή 
θηινζνθία, ζηνλ καξμηζκφ θαη ζηελ ζεσξία ηεο αηζζεηηθήο. Ο Μπέλγηακηλ ηειηθά 
εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη, αθνχ εγθαηέιεηςε ηε Γεξκαλία ην 1933 κεηά ηελ άλνδν ησλ 
Δζληθνζνζηαιηζηψλ ζηελ εμνπζία. Δμαθνινχζεζε λα γξάθεη δνθίκηα θαη θξηηηθή γηα 
ινγνηερληθά πεξηνδηθά, αιιά κεηά ηελ παξάδνζε ηεο Γαιιίαο ζηνπο Γεξκαλνχο ην 1940 
θαηέθπγε ζην Νφην κε ηελ ειπίδα λα δξαπεηεχζεη κέζσ ηεο Ηζπαλίαο ζηηο ΖΠΑ. ηαλ 
πιεξνθνξήζεθε απφ ηνλ αξρεγφ ηεο αζηπλνκίαο ηνπ Πνξη-Μπνχ ζηα γαιιν-ηζπαληθά 
ζχλνξα φηη ζα παξαδηλφηαλ ζηα ρέξηα ηεο Γθεζηάπν, ν Μπέλγηακηλ απηνθηφλεζε κε ράπηα 
κνξθίλεο ηε λχρηα ηεο 27-28 επηεκβξίνπ 1940. Ζ κεηά ζάλαηνλ δεκνζίεπζε ηνπ πινχζηνπ 
έξγνπ ηνπ επέβαιε ηνλ Μπέλγηακηλ σο έλαλ απφ ηνπο πιένλ ηδηφκνξθνπο ζηνραζηέο ηνπ 20

νπ
 

αηψλα, πξνάγγειν ηνπ κεηαλεσηεξηθφηεηαο, ακθηιεγφκελν απφ πνιιέο απφςεηο, φκσο 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ράξε ζηηο θξηηηθέο ηνπ έξεπλεο γχξσ απφ ηε θχζε ηνπ κνληεξληζκνχ θαη 
ηεο κνληέξλαο θνπιηνχξαο. Σα δνθίκηά ηνπ, γξακκέλα ζε ππθλφ θαη πεξηεθηηθφ χθνο πνπ 
ελέρεη ηζρπξή πνηεηηθή έληαζε, ζπληζηνχλ πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ζε ηνκείο ηφζν 
δηαθνξεηηθνχο φπσο ινγνηερληθή θξηηηθή, ζεσξία ζχγρξνλεο ηέρλεο, ζεσξία θσηνγξαθίαο, 
θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, κεηαθξαζηηθή ζεσξία, πνιηηηθή επηζηήκε, θιπ. Κπξηφηεξα έξγα: 
Κξηηηθή ηεο βίαο (1921), Οη Δθιεθηηθέο πγγέλεηεο ηνπ Γθαίηε (1922), Μνλόδξνκνο (1928), Σν 
έξγν ηέρλεο ηελ επνρή ηεο κεραληθήο αλαπαξαγσγήο (1936), Σν Παξίζη ηεο Γεύηεξεο 
Απηνθξαηνξίαο ζηνλ Μπσληιαίξ (1938), To Passagen-Werk (εκηηειέο), Θέζεηο γηα ηε 
θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο (εκηηειέο), θ.ά.  
►►Angelus Novus | Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο | φιεκ, Γθέξραξλη 
 
Μπιαλθί, Λνπί Ωγθύζη (Blanqui, Louis Auguste): νζηαιηζηήο επαλαζηάηεο, ζξπιηθή 
καξηπξηθή κνξθή ηνπ γαιιηθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ (Ππδέ-Σεληέ 1805 – Παξίζη 1881). Παξέκεηλε 
εγθάζεηξθηνο επί 33 ζπλνιηθά ρξφληα. Οη νπαδνί ηνπ, νη κπιαλθηζηέο, δηαδξακάηηζαλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζην εξγαηηθφ θίλεκα, αθφκε θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Μειέηεζε Γίθαην ζην 
Παξίζη, πξνζρψξεζε ζηνλ θαξκπνλαξηζκφ θαη ζπκκεηείρε απφ ην 1827 ζηα αληηκνλαξρηθά 
θηλήκαηα ελαληίνλ ηεο Γπλαζηείαο ησλ Βνπξβφλσλ. Ήξζε ζε επαθή κε ηηο ζεσξίεο ηνπ αηλ-
ηκφλ, ηνπ Φνπξηέ θαη θπξίσο ηνπ Μπακπέθ. Απνγνεηεχηεθε απφ ηελ Ηνπιηαλή Δπαλάζηαζε 
ηνπ 1830, ε νπνία θαηέιεμε ζην αζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Λνπδνβίθνπ-Φηιίππνπ. Απφ ην 1831 
ίδξπζε κπζηηθέο εηαηξείεο (ξεπνπκπιηθαληθέο θαη έπεηηα ζνζηαιηζηηθέο) θαη νξγάλσζε πνιιέο 
ζπλνκσζίεο. πλειήθζε ην 1831 θαη εθθψλεζε κπξνζηά ζηνπο δηθαζηέο ηνπ ηελ 
Τπεξάζπηζε, έλα βίαην θαηεγνξεηήξην ελαληίνλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθήο θνηλσλίαο. 
Φπιαθίζηεθε εθ λένπ κε ηνλ Μπαξκπέο (1839), έπεηηα απφ κία εμέγεξζε ελαληίνλ ηεο 
θπβέξλεζεο ηνπ Λνπδνβίθνπ-Φηιίππνπ θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ (1847) ηέζεθε θαη 
πάιη επηθεθαιήο ηνπ πξνιεηαξηαθνχ θηλήκαηνο ζην Παξίζη, αιιά θπιαθίζηεθε γηα ηξίηε θνξά 
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κεηά απφ κηα επίζεζε ελαληίνλ ηεο Βνπιήο (1848). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γαιινπξσζηθνχ 
Πνιέκνπ ηνπ 1870, ίδξπζε ηελ εθεκεξίδα Ζ παηξίδα ζε θίλδπλν (ζχλζεκα ησλ Ηαθσβίλσλ ζηα 
ρξφληα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο). πλειήθζε απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Βεξζαιιηψλ ηνλ 
Μάξηε ηνπ 1871, θη έηζη απηφο πνπ ηνλ νλφκαδαλ «ν έγθιεηζηνο» δελ κπφξεζε λα πάξεη 
κέξνο ζηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα. Σελ επφκελε ηεο ζχιιεςήο ηνπ Μπιαλθί εθδειψζεθε ε 
Κνκκνχλα, ζηελ νπνία νη κπιαλθηζηέο δηαδξακάηηζαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Ο ίδηνο ν 
Μπιαλθί εμειέγε Πξφεδξνο ηεο Κνκκνχλαο, αιιά ε θπβέξλεζε ηνπ Αδφιθνπ Θπέξζνπ 
αξλήζεθε λα ηνλ απνθπιαθίζεη. Πήξε ακλεζηία ην 1879 θαη ηφηε μαλάξρηζε ηε δξάζε ηνπ ζηελ 
νξγάλσζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, εθδίδνληαο ηελ εθεκεξίδα Ούηε Θεόο, νύηε Αθέληεο. 
Γλψζηεο ησλ έξγσλ ηνπ Μαξμ, άζθεζε θξηηηθή ζηνλ νπηνπηθφ θνκκνπληζκφ θαη θήξπμε ηελ 
επαλαζηαηηθή δξάζε. Σν δφγκα ηνπ, ν κπιαλθηζκφο, απνηειεί ηνλ αλαγθαίν ζχλδεζκν 
αλάκεζα ζηελ πξψηε γαιιηθή ζνζηαιηζηηθή ζθέςε θαη ηνλ καξμηζκφ. Σελ παξακνλή κηαο 
πνιηηηθήο ζπγθέληξσζεο ππέζηε απνπιεμία θαη χζηεξα απφ κεξηθέο κέξεο πέζαλε. 
►Θέζε 12 
 
Μπξερη, Μπέξηνιη (Brecht, Bertolt): Γεξκαλφο πνηεηήο, ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο θαη 
ζεσξεηηθφο ηνπ ζεάηξνπ (Άνπγθζκπνπξγθ, Γεξκαλία 1898 – Αλ. Βεξνιίλν, Λατθή Γεκνθξαηία 
ηεο Γεξκαλίαο 1956). Καηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν δηέθνςε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ ηαηξηθή 
θαη ππεξέηεζε ζηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ σο λνζνθφκνο. Γηεηέιεζε βνεζφο ζθελνζέηε ηνπ Μαμ 
Ράηλραξλη ζην Deutsches Theater ζην Βεξνιίλν (1923) θαη έπεηηα ζπλεξγάηεο ηνπ Πηζθάηνξ 
(1927). Πέληε ρξφληα κεηά ηελ επηηπρία ηεο δηαζθεπήο ηεο Όπεξαο ησλ δεηηάλσλ ηνπ Σδνλ 
Γθαίε, έξγν πνπ έγηλε γλσζηφ κε ηνλ ηίηιν Ζ όπεξα ηεο πεληάξαο, εγθαηέιεηςε ηελ Γεξκαλία 
εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμνξίαο ηνπ 
βξηζθφηαλ ζηελ Ακεξηθή απ’ φπνπ δελ γχξηζε παξά ην 1948. Σφηε ίδξπζε ζην Αλαηνιηθφ 
Βεξνιίλν ηνλ ζίαζν ηνπ Berliner Ensemble ηνλ νπνίν δηεχζπλε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ καδί κε 
ηελ γπλαίθα ηνπ, Διέλε Βάηγθει. Απηή ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ κέρξη ην 1971. χγρξνλνο επί 30 
έηε ησλ πην ζθνηεηλψλ ρξφλσλ νιφθιεξεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Γεξκαλίαο, ν Μπξερη έλησζε 
βαζηά ηελ πηθξία θαη ηελ απνκπζνπνίεζε. Ζ απνηπρία ηνπ ζνζηαιηζκνχ κε ηνλ πξφσξν ρακφ 
ηεο Ρφδαο Λνχμεκπνπξγθ θαη ηνπ Λίπθλερη, ε απνηπρία κηαο Γεξκαλίαο -ελ ηέιεη 
απειεπζεξσκέλεο απφ ηνλ κηιηηαξηζκφ θαη ηνλ ηκπεξηαιηζκφ-, ηνλ ζεκάδεςαλ. Αλ θαη βξήθε 
ζπρλά ζηελ καξμηζηηθή θηινζνθία κηα εμήγεζε θαη κηα πηζαλή ζεξαπεία ζηα θαθψο θείκελα 
ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, ν καξμηζκφο δελ ήηαλ ε κφλε πεγή ηεο ζθέςεο ηνπ. Ήηαλ επαίζζεηνο 
ζηα ζέιγεηξα ηεο αλαηνιηθήο ζνθίαο θαη αξλνχκελνο ηειηθά ηελ απνδνρή νπνηαζδήπνηε 
νξζνδνμίαο, ε ζθέςε ηνπ παξακέλεη ακθίζεκε. Σν ζεαηξηθφ ηνπ ζχζηεκα, νξίδεηαη ζε πνιιά 
ζεσξεηηθά θείκελα φπσο ην Μηθξό όξγαλν γηα ην ζέαηξν (1948) θαη παξνπζηάδεηαη κε ιάκςε 
απφ ηηο παξαγσγέο ηνπ Berliner Ensemble: εμνξίδεη απφ ην ζέαηξν φια ηα ζηνηρεία πνπ 
παξαδνζηαθά έθηηαρλαλ ηελ καγεία θαη ην γξαθηθφ γηα λα ηνπ πξνζδψζεη ζε πξψην πιάλν 
έλα ξφιν δηδαθηηθφ. Σν ζέαηξν ηεο επηζηεκνληθήο επνρήο, εκκέλνληαο ζηελ έλλνηα ηεο 
απνζηαζηνπνίεζεο, πξέπεη λα σζεί ηνλ ζεαηή ζηελ γέλλεζε κηαο ζπλεηδεηνπνίεζεο πνπ ζα 
ηνλ νδεγήζεη ζε άκεζε πνιηηηθή πξάμε. Δλδπλακψλνληαο ηνλ δεισηηθφ ραξαθηήξα ζηελ 
ππνθξηηηθή ηνπ εζνπνηνχ (gestus), θαη θαηαδεηθλχνληαο ηνλ κεραληζκφ ηεο ςεπδαίζζεζεο ζην 
ζέαηξν, ν Μπξερη ζέιεη λα νδεγήζεη ηνλ ζεαηή ζηελ πηνζέηεζε κηαο θξηηηθήο καηηάο γηα ην 
έξγν θαη ην δξακαηηθφ πξφζσπν, κε ην νπνίν πιένλ ν ζεαηήο δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί. Ζ 
θαηαθπγή ζηελ παξαβνιή ή ηελ αιιεγνξία, ζηε κνπζηθή ή ην ηξαγνχδη, ζπλεηζθέξεη ζηελ 
κπξερηηθή αληίιεςε ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο. Απηή ε έθθιεζε ζηε ινγηθή πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη 
ζην ζπλαίζζεκα πνπ ραξαθηεξίδεη, θαηά ηνλ Μπξερη, ην επηθφ ή δηαιεθηηθφ ζέαηξν, ηνπ 
ελέπλεπζε έξγα αξθεηά δηαθνξεηηθά, φπσο Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ηνπ Αξηνύξνπ Ούη (1941), 
Ζ Μάλα-Κνπξάγην θαη ηα παηδηά ηεο (1941), Ο θαιόο άλζξσπνο ηνπ ε-Σζνπ-Αλ (1942), Ζ 
δσή ηνπ Γαιηιαίνπ (1943), Ο Καπθαζηαλόο θύθινο κε ηελ θηκσιία (1943-1945). Απηφ ην επξχ 
έξγν, απνηεινχκελν απφ πξσηφηππα θείκελα ή απφ ειεχζεξεο δηαζθεπέο, άζθεζε βαζηά 
επηξξνή ζην ζχγρξνλν ζέαηξν. 
►Θέζε 7 
►►Άγθηη Πξνπ | Μπέλγηακηλ, Βάιηεξ 
 

Ν 
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Νίηζε, Φξήληξηρ (Nitzsche, Friedrich):. Γεξκαλφο θηιφζνθνο (Ρέθελ, θνληά ζην Λχηζελ 
1844 – Βατκάξε 1900). Γηνο πάζηνξα, ζπνχδαζε θιαζηθή θηινινγία, ηελ νπνία θαη δίδαμε ζην 
παλεπηζηήκην ηεο Βαζηιείαο (1869-1879). Παξαηηήζεθε απφ ηελ έδξα ηνπ θαη έδεζε σο 
πιάλεηαο κνλήξε θαη δεκηνπξγηθφ βίν κέρξη ην 1889, φηαλ θαηέξξεπζε απφ δηαλνεηηθή 
αζζέλεηα. πλδέζεθε γηα έλα δηάζηεκα κε ηνλ Βάγθλεξ θαη επεξεάζηεθε απφ ηνλ 
νπελάνπεξ. πρλά θαηέθεπγε ζηνλ αθνξηζκφ θαη ζε πνηεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ζε θείκελα 
πνπ ζα εληαζζφηαλ ζε έλα ηεξάζηην έξγν κε ζεκαηηθφ επίθεληξν ηε βνχιεζε γηα δχλακε. Σν 
γεγνλφο φηη ην έξγν παξέκεηλε εκηηειέο επέηξεςε ζπζηαιηηθέο απινπζηεπηηθέο εξκελείεο ηνπ, 
θαζψο θαη ηνλ ζθεηεξηζκφ ηνπ απφ ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ λαδηζκνχ. Ο Νίηζε 
ζπλεηέιεζε ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο δπηηθήο ζθέςεο ππνζηεξίδνληαο φηη ε φιε πνξεία ηεο, απφ 
ηνλ σθξάηε, ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Υξηζηηαληζκφ κέρξη ηνλ Δπηζηεκνληζκφ θαη ηνλ 
νζηαιηζκφ, ηζνδπλακνχζε κε άξλεζε ηεο δπηηθήο έθθξαζεο πξνο φθεινο ηεο επίπιαζηεο 
ιαηξείαο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ππνηαγήο ζηηο επηηαγέο ηεο εζηθήο. Ζ θαηαγγειία απηή έδσζε 
ππφζηαζε ζηε «ραξνχκελε γλψζε», έλα λέν δξφκν κε ηνλ νπνίν ν «ππεξάλζξσπνο» - 
αληηπξφζσπνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ θαηνξζψλεη λα ππεξβεί ηνλ εαπηφ ηνπ – ζα είλαη ζε ζέζε 
λα αληηκεησπίζεη ηελ ίδηα ηελ «αηψληα επηζηξνθή» ηνπ. Κπξηφηεξα έξγα: Ζ γέλλεζε ηεο 
ηξαγσδίαο (1872), Ζ ραξνύκελε γλώζε (1882), Σάδε έθε Εαξαηνύζηξα (1883), Πέξα από ην 
θαιό θαη ην θαθό (1886), Γελεαινγία ηεο εζηθήο (1887). 
►Θέζε12 
►►Ηζηνξηθηζκφο, ν  
 
Νηίηζγθελ, Γηόδεθ (Dietzgen, Joseph): Γεξκαλφο ζνζηαιηζηήο θηιφζνθνο θαη καξμηζηήο  
(Μπιαλθελκπέξγθ, Κνισλία 1828 – ηθάγν 1888). νζηαιδεκνθξάηεο, εξγάηεο, 
κεηαλάζηεπζε ζηηο ΖΠΑ ην 1848, φπνπ εξγάζηεθε ηειηθά σο δεκνζηνγξάθνο. Ζ κεγαιχηεξε 
ζπλεηζθνξά ηνπ Νηίηζγθελ ζηελ καξμηζηηθή αλάιπζε είλαη ε θηινζνθηθή ηνπ ζεσξεία γηα ηνλ 
δηαιεθηηθφ πιηζκφ, φπνπ κε ηνλ φξν «πιηζκφο» δειψλεηαη ε έκθαζε ζηα αγαζά θαη ηελ 
αληαιιαγή ηνπο θαη κε ηνλ φξν «δηαιεθηηθφο» ε επίδξαζε απηήο ηεο αληαιιαγήο ζηνλ ρξφλν. 
Απηή ε γεληθή αξρή βεβαηψλεη φηη ε θνηλσλία ιεηηνπξγεί πάλσ ζε έλα ζχζηεκα «κεηαθηλεηψλ» 
νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε, κε ηελ νηθνλνκία (ή ηελ αληαιιαγή ησλ αγαζψλ) λα 
είλαη ν πξσηαξρηθφο «κεηαθηλεηήο». Ζ «πξννδεπηηθή» ηδενινγία απηνχ ηνπ «επηζηεκνληθνχ» 
ζνζηαιηζκνχ ππνβηβάδεη ηε θχζε ζε πξψηε χιε ηεο βηνκεραλίαο, ζε έλα «δσξεάλ» 
εκπφξεπκα, ζε έλα αληηθείκελν ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί απεξηφξηζηε θπξηαξρία θαη 
εθκεηάιιεπζε. Σν φλνκα ηνπ Νηίηζγθελ – νιφηεια μεραζκέλν ζήκεξα – ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο 
ζηε γεξκαληθή ζνζηαιδεκνθξαηία ησλ αξρψλ ηνπ 20

νπ
 αηψλα (θαη κε ζπρλέο αλαθνξέο ηνπ 

Λέληλ ζην πξφζσπφ ηνπ ζην Τιηζκόο θαη Δκπεηξηνθξαηία). Γηα νξηζκέλνπο, ηα ιφγηα θαη ε δσή 
ηνπ Νηίηζγθελ ππνλφκεπζαλ ηελ ελφηεηα πνπ ππήξρε ζηελ πνιηηηθή αξηζηεξά ηελ επνρή ηεο 
Πξψηεο Γηεζλνχο, πξνηνχ δηαζπαζηνχλ αξγφηεξα νη Αλαξρηθνί, νη Δπαλαζηαηηθνί θαη νη 
νζηαιδεκνθξάηεο.  
►Θέζεηο 11, 13 

Ο 
 
Οπηνπία, ε: Ολνκαζία κηαο ηδεαηήο θνηλφηεηαο ή θνηλσλίαο. Ο φξνο «νπηνπία» (νχ+ηφπνο) 
πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ εξ Σφκαο Μνχξ (1516), φπνπ πεξηγξάθεηαη έλα 
θαληαζηηθφ λεζί ζηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ, ζην νπνίν πθίζηαην έλα θνηλσληθφ-πνιηηηθφ-λνκηθφ 
ζχζηεκα πνπ έκνηαδε ηέιεην. Ο φξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξαθνχλ ηφζν 
πξαγκαηηθέο θνηλφηεηεο πνπ επηρείξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηδαληθή θνηλσλία, φζν θαη 
θαληαζηηθέο θνηλσλίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ινγνηερλία. Οη νπηνπίεο ηεο βηνκεραληθήο 
επνρήο θαη ηνπ πξν-κάξηηνπ, απφ ηνλ αξι Φνπξηέ κέρξη ηνλ Καξι Μαξμ, απφ ηνλ αηλ-ηκφλ 
κέρξη ηνλ Ησζήθ ηάιηλ έρνπλ, παξά ηα θαηλφκελα, πνιιά θνηλά ζεκεία. Γηα ηνλ καξμηζκφ επί 
παξαδείγκαηη, ν θνκκνπληζκφο επηδηψθεη ην ηέινο ησλ θχξησλ αληηθάζεσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ: 
ηε δηαθνξά πφιεο / ππαίζξνπ, ηηο αληηζέζεηο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο / δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, 
ζηνλ αληαγσληζκφ άληξα / γπλαίθαο. Ζ νπηνπία είλαη κηα ηδηαίηεξε δπηηθή επηλφεζε, ζηελ 
νπνία κπνξνχκε λα βξνχκε αλαθνξέο, ζπλεηδεηέο ή κε, ζηνλ ηνπδατζκφ (ηελ Κακπάια), ζηελ 
ειιεληθή ζθέςε (ηνλ Πιάησλα θαη ηελ Πνιηηεία ηνπ) θαη θπξίσο ζηνλ ρξηζηηαληζκφ (ηνλ Άγην 
Απγνπζηίλν θαη ηελ Πνιηηεία ηνπ Θενύ).  
►Θέζε 11 
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►►Πξν-κάξηην, ην | Φνπξηέ, αξι 
 

Π 
Πεξηπιαλώκελνο Ηνπδαίνο, ν (Δζλνγξ.): Θξχινο ηεο κεζαησληθήο ρξηζηηαληθήο κπζνινγίαο. 
Άξρηζε λα δηαδίδεηαη ζηελ Δπξψπε θαηά ηνλ 13

ν
 αηψλα θαη ζηαδηαθά ελζσκαηψζεθε ζηε 

ρξηζηηαληθή κπζνινγία θαη αξγφηεξα βξήθε κεγάιε απήρεζε ζηνλ Ρνκαληηζκφ. Ο αξρηθφο 
ζξχινο αθνξά έλαλ Δβξαίν παπνπηζή πνπ ινηδφξεζε ηνλ Ηεζνχ ζην δξφκν γηα ηε ηαχξσζε 
θαη ηηκσξήζεθε ζε αέλαε πεξηπιάλεζε επί ηεο γεο έσο ηε Γεπηέξα Παξνπζία. Έθηνηε, 
πεξηδηαβαίλεη, θαηαξακέλνο, ηηο επείξνπο πξνο αλαδήηεζε κηαο σηεξίαο πνπ έρεη γηα πάληα 
ζηεξεζεί εμαηηίαο ηεο αζπιαρλίαο, ηεο πεξηθξφλεζεο θαη ηεο δεηιίαο ηνπ. Ζ παξνπζία ηνπ 
ζξχινπ ζηελ επξσπατθή ηέρλε θαη ινγνηερλία (θπξίσο ζηνλ 19

ν
 αηψλα) είλαη ζπρλή. 

 
Πξνιεηαξηάην, ην: Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηάμε απνηεινχκελε απφ βηνκεραληθνχο 
εξγάηεο, ην εηζφδεκα ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πψιεζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπο. Τπφ επξχηεξε έλλνηα, πεξηιακβάλεη φζνπο δηαζέηνπλ κηθξφ ή θαλέλα θεθάιαην θαη δνπλ 
απφ ηελ εξγαζία ηνπο (ζηελ έλλνηα απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ 
αγξνηηθή παξαγσγή). Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε proletarii, ε νπνία ζήκαηλε 
ηνπο θησρνχο, αθηήκνλεο, ειεχζεξνπο πνιίηεο ηεο αξραίαο Ρψκεο. Καηά ηε καξμηζηηθή 
ζθέςε, ηα κέιε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, απφ ηελ εκπεηξία ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αγψλσλ ηνπο, 
απνθηνχλ ζπλείδεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ηνπο ρσξίδνπλ απφ ηνπο εξγνδφηεο 
ηνπο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή ηνπο νδεγεί ηειηθά ζηελ νξγάλσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηχρνπλ ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο δσήο ηνπο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο, κε 
ηξφπν ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη νηθνλνκηθέο ηάμεηο. 
►Θέζε 11 
►►Λνχμεκπνπξγθ, Ρφδα | Σξνηζθηζκφο, ν 
 
Πξν-κάξηην (γεξκ. Vormäz): Ηζηνξηθή επνρή πξηλ απφ ηηο επαλαζηάζεηο πνπ ζπληάξαμαλ 
ηελ Δπξψπε ηνλ Μάξηην ηνπ 1848.  Ζ επνρή απηή δηαηξέρεηαη απφ πξσηνζνζηαιηζηηθέο θαη 
νπηνπηζηηθέο ζεσξίεο (αηλ-ηκφλ, αξι Φνπξηέ, Ρφκπεξη νπελ). 
►Θέζε 11 
►►Οπηνπία, ε | Φνπξηέ, αξι 
 
Πξόνδνο, ε (Κνηλωλ.–Φηινζ.): Ζ ηδέα ηεο ηζηνξηθήο πξνφδνπ απνηειεί έλα ζρεηηθά 
πξφζθαην πξντφλ ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο. Δκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηε γέλλεζε ηνπ 
Γηαθσηηζκνχ. Ζ παιαηφηεξε θηινζνθία δελ είρε ζπλείδεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο. 
Ζ ηδέα ηεο ηζηνξηθήο πξνφδνπ κπφξεζε λα ζρεκαηηζηεί κφλν φηαλ καδί κε ηελ αλεξρφκελε 
αζηηθή ηάμε αλαπηχρζεθε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ ζπλερή ηάζε 
εμέιημεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ζ αλάιπζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζηφρσλ (πνηφηεηα 
δσήο) θαηαδεηθλχεη φηη ε πξφνδνο σο αίηεκα εκπεξηέρεη εθηίκεζε, ε νπνία ηειηθά ζεκειηψλεηαη 
ζηελ εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ. Καηά ηνλ Μαμ Βέκπεξ πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζε απιή 
πξννδεπηηθή δηαθνξνπνίεζε, δειαδή απμάλνπζα νξζνινγηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ, 
θαη ζε γλήζηα εμχςσζε ησλ αμηψλ. Ζ πίζηε ζηελ πξφνδν δηαπνηίδεηαη ζπρλά απφ ηδενινγηθά 
θαη νπηνπηθά ζηνηρεία.  
►Θέζεηο 9, 10, 11, 13 
►►Μεζζηαληζκφο, ν | Νηίηζγθελ, Γηφδεθ | Σερλνινγία, ε 
 
Πξνηεζηαληηθή εζηθή θαη ην πλεύκα ηνπ θαπηηαιηζκνύ, ε (θνηλωλ.): Βηβιίν γξακκέλν ην 
1904-1905 απφ ηνλ Μαμ Βέκπεξ, Γεξκαλφ νηθνλνκνιφγν θαη θνηλσληνιφγν. Ο Βέκπεξ έγξαςε 
φηη ν θαπηηαιηζκφο αλαπηχρζεθε φηαλ ε πξνηεζηαληηθή (εηδηθά ε θαιβηληθή) εζηθή παξφηξπλε 
κεγάινπο αξηζκνχο αλζξψπσλ ζην λα εξγαζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 
επηρεηξήζεηο θαη λα αζρνιεζνχλ κε ην εκπφξην θαη ηελ ζπγθέληξσζε πινχηνπ γηα επελδχζεηο. 
Με άιια ιφγηα, ε πξνηεζηαληηθή εζηθή ήηαλ κηα δχλακε πίζσ απφ ηελ κε ζρεδηαζκέλε θαη κε 
ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ καδψλ, κε ηξφπν πνπ επεξέαζε ηελ εμέιημε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ 
ηδέα απηή είλαη γλσζηή θαη σο «ζέζε ηνπ Βέκπεξ». Ο Βέκπεξ επηζήκαλε ηε ζεηηθή ζηαηηζηηθή 
ζπζρέηηζε ζηε Γεξκαλία κεηαμχ ζπκθέξνληνο θαη επηηπρίαο θαπηηαιηζηηθψλ ηνικεκάησλ 
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αθελφο θαη πξνηεζηαληηθνχ ππνβάζξνπ αθεηέξνπ. Πξνρψξεζε αθνινχζσο ζηελ εμήγεζε ηεο 
ζρέζεο απηήο κε αλαθνξά ζε νξηζκέλεο ηπραίεο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ελλνηψλ 
αληίιεςεο θαη πεπξσκέλνπ θαη ηνπ πξνζηάγκαηνο ηεο πνπξηηαληθήο ζενινγίαο. Ζ αζθεηηθή 
απνρή απφ ηελ απφιαπζε ηνπ θέξδνπο πνπ απνθέξεη ε αθαηάπαπζηε εξγαζία ηελ νπνία 
ππαγνξεχεη ε θαιβηληθή εζηθή, νδεγεί ζηελ ηαρχηεξε δπλαηή ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ.  
►Θέζε 11 
 

Ρ 
Ρνβεζπηέξνο, Μαμηκηιηαλόο (Robespierre, Maximilien): Γάιινο πνιηηηθφο (Αξάο 1758 – 
Παξίζη 1794). Άζθεζε αξρηθά ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ ζην Αξάο. Ρήηνξαο κε επηξξνή, 
δηεηέιεζε Αληηπξφζσπνο ζηε πλέιεπζε ησλ Σάμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηθεθαιήο ηεο 
Λέζρεο ησλ Ηαθσβίλσλ, φπνπ ηνπ απνδφζεθε θαη ν ραξαθηεξηζκφο «ν Αδηάθζνξνο». Μέινο 
ηεο Κνκκνχλαο κεηά ηελ εμέγεξζε ηεο 10

εο
 Απγνχζηνπ 1792, θαηφπηλ αληηπξφζσπνο ζηε 

πκβαηηθή, αλαδείρζεθε ζε εγέηε ηεο παξάηαμεο ησλ Οξεηλψλ. Αληίπαινο ησλ Γηξνλδίλσλ, 
πξνθάιεζε ηελ πηψζε ηνπο (Μάηνο-Ηνχληνο 1793). Χο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Κνηλήο σηεξίαο 
(Ηνχιηνο 1793), ππήξμε ε ςπρή ηεο δηθηαηνξίαο, δειψλνληαο φηη ειαηήξην ηεο δεκνθξαηίαο 
είλαη ε ηξνκνθξαηία θαη ε αξεηή. Δμφλησζε ηνπο Δβεξηηζηέο (Μάξηηνο 1794) θαη ηνπο 
κεηξηνπαζείο ηεο παξάηαμεο ηνπ Γαληψλ (Απξίιηνο), θαη θαηφπηλ εμαπέιπζε ηε Μεγάιε 
Σξνκνθξαηία (Ηνχληνο). Σέινο, επέβαιε ηε ιαηξεία ηνπ Αλψηαηνπ ληνο (8 Ηνπλίνπ). Μηα 
ζπκκαρία φκσο πνπ ζπζπείξσλε ζηηο ηάμεηο ηεο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δζληθήο σηεξίαο 
θαζψο θαη κεηξηνπαζείο αληηπξνζψπνπο ζηε πκβαηηθή, απνθάζηζε ζηηο 9 Θεξκηδφξ ηνπ 
έηνπο ΗΗ (27 Ηνπιίνπ 1794) λα δψζεη ηέινο ζηηο ππεξβνιέο ηνπ Ρνβεζπηέξνπ, ν νπνίνο 
θαξαηνκήζεθε ζηηο 10 Θεξκηδφξ καδί κε ηνπο θίινπο ηνπ αηλ-Επζη θαη Κνπηφλ. 
►Θέζε 14 
►►Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ε 
 
Ρωκηνζύλε, ε: Κχθινο ηξαγνπδηψλ (1966) ηνπ Μίθε Θενδσξάθε, ζε ζηίρνπο ηνπ Γηάλλε 
Ρίηζνπ, κε εξκελεπηή ηνλ Γξεγφξε Μπηζηθψηζε. Σα ηξαγνχδηα απηά, απαγνξεπκέλα, φπσο 
θαη ην ππφινηπν έξγν ηνπ Θενδσξάθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ 
πληαγκαηαξρψλ ζηελ Διιάδα (1967-1974), απνηέιεζαλ ζχκβνιν ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα. 
Σξαγνπδήζεθαλ θαη θαηά ηηο δηαδειψζεηο ζπκπαξάζηαζεο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο πνπ έιαβαλ 
ρψξα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σε λχρηα ηεο 16

εο
 πξνο 17

ε
 Ννεκβξίνπ 1973, απφ 

ηα κεγάθσλα θαη ην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Αζήλαο, αθνχγνληαλ ζπλερψο 
ην «ψπα φπνπ λα 'λαη ζα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο» θαη ην «ηαλ ζθίγγνπλ ην ρέξη», 
ηξαγνχδηα απφ ηε Ρσκηνζύλε. 
►►Θα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο  
 
Ρωζηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917, ε: χλνιν επαλαζηαηηθψλ θηλήζεσλ ζηε Ρσζία πνπ 
νδήγεζαλ ζηελ παξαίηεζε ηνπ Νηθνιάνπ Β’, ζηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο 
κπνιζεβίθνπο θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο νβηεηηθήο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Ρσζίαο.  
Ζ Φεβξνπαξηαλή Δπαλάζηαζε: Ο πιεζπζκφο ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, απειπηζκέλνο απφ ηα 
κεγάια πξνβιήκαηα επηζηηηζκνχ, δηαδειψλεη ζηηο 23 Φεβξ. (8 Μαξη.). Μεηά απφ έθθιεζε ησλ 
κπνιζεβίθσλ, ε απεξγία πνπ είρε θεξπρζεί κεηαηξέπεηαη ζε γεληθή ζηηο 25 Φεβξ. (10 Μαξη.). 
Σε λχρηα ηεο 26

εο
 πξνο 27

ε 
Φεβξ. (11 πξνο 12 Μαξη.), νη ζηξαηηψηεο ζηαζηάδνπλ θαηά ησλ 

αμησκαηηθψλ θαη, καδί κε ηνπο εξγάηεο, θαηαιακβάλνπλ ηνλ λαχζηαζκν θαη ηα δεκφζηα θηίξηα. 
ηηο 2 Μαξη. (15 Μαξη.) ε Γνχκα ζρεκαηίδεη πξνζσξηλή θπβέξλεζε, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη 
απφ ην ζνβηέη ησλ εξγαηψλ θαη ησλ ζηξαηησηψλ ηεο Πεηξνχπνιεο. Σελ ίδηα εκέξα ν Νηθφιανο 
Β’ παξαηηείηαη. ην εμήο ε εμνπζία αζθείηαη απφ ηελ πξνζσξηλή θπβέξλεζε, φπνπ δεζπφδνπλ 
νη πληαγκαηηθνί-Γεκνθξαηηθνί, θαη απφ ηα ζνβηέη, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχληαη 
απφ κελζεβίθνπο θαη εζέξνπο (ζνζηαιεπαλαζηάηεο). Δξγάηεο θαη ζηξαηηψηεο δηαδειψλνπλ 
ηνλ Απξ. θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ Ηνχλ. θαηά ηεο ζπλέρηζεο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σελ 24

ε
 

Ηνπι. ν Κεξέλζθπ ζρεκαηίδεη λέα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ. Ο Λέληλ θαηνξζψλεη λα πείζεη 
ηνπο κπνιζεβίθνπο λα απνδερηνχλ ηελ ηαθηηθή ηεο έλνπιεο εμέγεξζεο (Ηνχι-Αχγ.). 
Ζ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε: ηηο 24 Οθη. νη κπνιζεβίθνη θαηαιακβάλνπλ ζηξαηεγηθά ζεκεία 
ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηα Υεηκεξηλά Αλάθηνξα. Έπεηηα ζπιιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο 
πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο. ηηο 25 Οθη. (7 Ννέκ.) ε Πεηξνχπνιε βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ 
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εμεγεξκέλσλ. Σέινο, ην Β’ πλέδξην ησλ νβηέη εθιέγεη ην πκβνχιην ησλ Δπηηξφπσλ ηνπ 
Λανχ, ην νπνίν απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ κπνιζεβίθνπο κε πξφεδξν ηνλ Λέληλ. 
►►Λνχμεκπνπξγθ, Ρφδα | Σξφηζθη, Λέσλ | Σξνηζθηζκφο, ν 
 

 
όιεκ, Γθέξραξλη (Scholem, Gerhard): Ηζξαειηλφο θηιφινγνο, ηζηνξηθφο θαη ζενιφγνο 
(Βεξνιίλν 1897 – Ηεξνπζαιήκ 1982). Θεσξείηαη ζεκειησηήο ηεο ζχγρξνλεο αθαδεκατθήο 
κειέηεο ηεο Κακπάια. Γελλήζεθε ζε εβξατθή νηθνγέλεηα αθνκνησκέλε απφ ηελ γεξκαληθή 
θνπιηνχξα. ηελ εθεβεία ηνπ, ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο γνλείο ηνπ, αλαθαιχπηεη  εθ λένπ ηηο 
εβξατθέο ηνπ ξίδεο θαη ην ησληζκφ. Ζ θηιία ηνπ κε ηνλ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ, ζηνλ νπνίν 
άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή, ρξνλνινγείηαη απφ ην 1915 φηαλ θαη νη δχν ζπνχδαδαλ ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ. Σν έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο πεγέο ηεο εβξατθήο 
παξάδνζεο θαλεξψλεηαη ζηελ δηαηξηβή ηνπ (1923) πνπ αθηεξψλεη ζηελ κεηάθξαζε θαη ην 
ζρνιηαζκφ ηνπ θακπαιηζηηθνχ θεηκέλνπ Sefer Ha-Bahir. Σν 1923 κεηαλαζηεχεη ζηελ 
Ηεξνπζαιήκ φπνπ εθιέγεηαη θαζεγεηήο ζην Δβξατθφ Παλεπηζηήκην ηεο Ηεξνπζαιήκ, 
εηδηθεπκέλνο ζηνλ εβξατθφ κπζηηθηζκφ θαη ηελ Κακπάια. Ήηαλ κέινο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ 
Ηζξαήι απφ ην 1968. Κπξηφηεξα έξγα ηνπ: Σα κεγάια ξεύκαηα ηνπ εβξατθνύ κπζηηθηζκνύ 
(1941), Ζ θαηαγσγή ηεο Κακπάια (1963), Ο εβξατθόο Μεζζηαληζκόο (1974). 
►Θέζε 9 
►►Μπέλγηακηλ, Βάιηεξ 
 
νζηαιδεκνθξαηία, ε: πνιηηηθή ηδενινγία ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ εηξεληθή, βαζκηαία 
κεηάβαζε απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ζηνλ ζνζηαιηζκφ, κέζσ ηεο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 
►Θέζε 11, 12, 13 
►►Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο | Κξηηηθή ζην Πξφγξακκα ηεο Γθφηα | 
Λνχμεκπνπξγθ, Ρφδα | Νηίηζγθελ, Γηφδεθ | πάξηαθνο, χλδεζκνο, ν | Σέηαξηε Γηεζλήο, ε 
 
πάξηαθνο (αξρ.): Ζγέηεο ηεο κεγάιεο εμέγεξζεο ησλ ζθιάβσλ θαη ησλ ρσξηθψλ πνπ 
ζπληάξαμε ηελ Ηηαιία θαη απείιεζε ηελ εμνπζία ηεο Ρψκεο θαηά ηα έηε 73-71 π.Υ. Πνιινί, 
φπσο αλαθέξεη ν Πινχηαξρνο, ραξαθηήξηζαλ ηελ εμέγεξζε απηή σο «παξηάθεηνλ Πφιεκνλ». 
 
πάξηαθνο, ύλδεζκνο (γεξκ. Spartakusbund): Δπαλαζηαηηθή ζνζηαιηζηηθή νκάδα, ε 
νπνία έδξαζε ζηε Γεξκαλία απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1914 σο ηα ηέιε ηνπ 1918. Δπίζεκα, ν 
ζχλδεζκνο ηδξχζεθε ην 1917 απφ ηνλ Καξι Λίπθλερη, ηελ Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ, ηελ Κιάξα 
Σζέηθηλ θαη ηνλ Φξαληο Μέξηλγθ. Ζ νλνκαζία πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ηίηιν ησλ παξάλνκσλ 
θπιιαδίσλ πνπ εμέδηδε ε νκάδα, ηηο Δπηζηνιέο ηνπ πάξηαθνπ. Σελ έλσζε απνηέινχζαλ 
κέιε ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, ηα νπνία είραλ ηαρζεί ελαληίνλ ηνπ ξφινπ ηεο 
Γεξκαλίαο ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ήηαλ ππέξκαρνη ηεο ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο. Ο 
χλδεζκνο κεηνλνκάζηεθε ζε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Γεξκαλίαο ζην ηδξπηηθφ ηνπ ζπλέδξην 
ηεο 30

εο
 Γεθεκβξίνπ 1818 – 1

εο
 Ηαλνπαξίνπ 1819. Δλ ησ κεηαμχ, απφ ηνλ Γεθέκβξην, νη 

παξηαθηζηέο είραλ ππνθηλήζεη κηα ζεηξά βίαησλ δηαδειψζεσλ, νη νπνίεο θνξπθψζεθαλ κε 
ηελ απνηπρεκέλε εμέγεξζε ζην Βεξνιίλν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1819. ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ, ε 
Λνχμεκπνπξγθ θαη ν Λίπθλερη ζπλειιήθζεζαλ θαη δνινθνλήζεθαλ ζην Βεξνιίλν απφ κέιε 
ηνπ ζπληεξεηηθνχ «Διεχζεξνπ ψκαηνο» (Freikorps), ηα νπνία είραλ ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ 
ηνπο ηελ αζηπλνκία ηνπ Βεξνιίλνπ. 
►Θέζε 12 
►►Λνχμεκπνπξγθ, Ρφδα 
 
πλαζηξία (αζηξνι.): ε επλντθή ζχδεπμε αζηέξσλ. 
►Θέζε 18 & Παξ. Α 
 

Σ 
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Σέηαξηε Γηεζλήο, ε: Γηεζλήο θνκκνπληζηηθή νξγάλσζε ε νπνία αληηηίζεηαη ζηνλ θαπηηαιηζκφ 
θαη ηνλ ζηαιηληζκφ. Απνηεινχκελε απφ νπαδνχο ηνπ Λέσλ Σξφηζθη, ζηξαηεχεηαη ζην λα 
βνεζήζεη ηελ εξγαηηθή ηάμε λα νδεγεζεί ζηνλ ζνζηαιηζκφ. Ζ Σέηαξηε Γηεζλήο ηδξχζεθε ζηελ 
Γαιιία ην 1938. Ο Σξφηζθη θαη πνιινί ππνζηεξηθηέο ηνπ, κεηά ηελ εμνξία ηνπο απφ ηελ 
νβηεηηθή Έλσζε, ζεψξεζαλ φηη ε Κνκκηηέξλ (Κνκκνπληζηηθή Γηεζλήο, γλσζηή θαη σο Σξίηε 
Γηεζλήο), είρε θαπειεπζεί απφ ηνλ ζηαιηληζκφ θαη ήηαλ αλίθαλε λα εγεζεί ηεο δηεζλνχο 
εξγαηηθήο ηάμεο πξνο ηελ πνιηηηθή εμνπζία. πλεπψο, ίδξπζαλ ηελ δηθή ηνπο, αληαγσληζηηθή 
«Γηεζλή». Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δπλακηθφηεξεο πεξηφδνπ ηεο χπαξμήο ηεο, ε Σέηαξηε 
Γηεζλήο θπλεγήζεθε απφ πξάθηνξεο ηεο ζνβηεηηθήο κπζηηθήο αζηπλνκίαο, θαηαζηάιζεθε απφ 
θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη απνξξίθζεθε απφ 
νπαδνχο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη αξγφηεξα ηνπ καντζκνχ σο παξάλνκε – ζέζε ηελ νπνία 
απηνί νη θνκκνπληζηέο ππεξαζπίδνληαη αθφκε. Ζ Σέηαξηε Γηεζλήο, ππφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 
παξαλνκίαο θαη ηαπηφρξνλα ηνπ ριεπαζκνχ ηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αγσλίζηεθε λα δηαηεξήζεη ηελ επαθή ηεο κε ηελ 
εξγαηηθή ηάμε. κσο, φηαλ πξάγκαηη ζπλέβαηλαλ εξγαηηθέο εμεγέξζεηο, απηέο ήηαλ ζπλήζσο 
ππφ ηελ επηξξνή ζνβηεηηθψλ, καντθψλ, ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ ή εζληθηζηηθψλ νκάδσλ, 
θαηαιήγνληαο ζε επηπιένλ ήηηεο ηεο Σέηαξηεο Γηεζλνχο θαη ησλ ηξνηζθηζηψλ ηεο, νη νπνίνη 
δελ κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξψζνπλ αληίζηνηρε ππνζηήξημε. Ζ Σέηαξηε Γηεζλήο δηεζπάζηε ην 
1940 θαη μαλά ην 1953. ήκεξα, ηα θφκκαηα θαη νη νξγαλψζεηο ησλ Γηεζληζηψλ Σξνηζθηζηψλ 
εξίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο πνιηηηθήο ζπλέρεηαο ηεο Σέηαξηεο Γηεζλνχο. 
►►Σξφηζθη, Λέσλ 
 
Σερλνινγία, ε: Αλαθέξεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο (ζεσξεηηθήο) επηζηεκνληθήο 
γλψζεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ κε πξαθηηθφ φθεινο. Άιινηε, αλαθέξεηαη 
ζηελ κεζνδνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Ζ ηερλνινγία έρεη επεξεάζεη ηελ 
θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ε θάπνηεο θνηλσλίεο ε ηερλνινγία 
έρεη βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ πην πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη έρεη θάλεη δπλαηή ηελ άλνδν 
κηαο ηάμεο πνπ δηαζέηεη ειεχζεξν ρξφλν. Πνιιέο ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο παξάγνπλ 
αλεπηζχκεηα πξντφληα, κε ηε δηαδηθαζία πνπ είλαη γλσζηή σο ξχπαλζε, θαη εμαληινχλ ηνπο 
θπζηθνχο πφξνπο ζε βάξνο ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο 
ηερλνινγίαο επεξεάδνπλ ηηο αμίεο κηαο θνηλσλίαο θαη ε λέα ηερλνινγία ζπρλά ζέηεη λέεο εζηθέο 
εξσηήζεηο. Φηινζνθηθέο αληηπαξαζέζεηο έρνπλ πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ ησξηλή θαη ηε 
κειινληηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία, κε δηαθσλίεο γηα ην αλ ε ηερλνινγία 
βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ή ηελ ρεηξνηεξεχεη.  
►Θέζε 11 
 
Σνξά (Ηνπδ.): Ζ Γηδαζθαιία πνπ επηβεβαηψλεη ηα γεγνλφηα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ 
θνηλφηεηα σο ε πξάμε ηνπ Θενχ. ηε γξαπηή ηεο κνξθή, ζεσξήζεθε  ηδηαίηεξα παξνχζα ζηα 
πξψηα πέληε βηβιία ηεο Βίβινπ (ζηελ Πεληάηεπρν), ηα νπνία, θαηά ζπλέπεηα, θαηέιεμαλ λα 
απνθαινχληαη Σνξά. Παξάιιεια πξνο ηελ γξαπηή Σνξά, δειαδή ηνλ Νόκν, ππήξραλ επίζεο 
άγξαθνη λφκνη ή έζηκα θαη εξκελείεο ηνπο, πνπ κεηαδφζεθαλ κε θάπνηα πξνθνξηθή παξάδνζε 
θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ γελεψλ θαη πνπ απέθηεζαλ ην θχξνο ηεο πξνθνξηθήο Σνξά. 
►Παξ. Β 

 
Σξόηζθη, Λέωλ (Троцкий, Лев): Ρσζνεβξαίνο κπνιζεβίθνο επαλαζηάηεο θαη ζεσξεηηθφο 
ηνπ καξμηζκνχ (Γηαλφθθα, Οπθξαλία 1879 – Κνγηνθάλ, Μεμηθφ 1940). Φνηηεηήο καζεκαηηθήο 
ζρνιήο αξρηθά θαη θαηφπηλ δηθαίνπ, ζπλειήθζε γηα ηελ επαλαζηαηηθή ηνπ δξάζε (1898) θη 
εμνξίζηεθε ζηε ηβεξία (1900). Μεηά ηελ απφδξαζή ηνπ έθηαζε ζην Λνλδίλν, φπνπ 
ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Λέληλ. Μέινο ηνπ Ρσζηθνχ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο, 
ηάρζεθε ην 1903 κε ηελ παξάηαμε ησλ κελζεβίθσλ θαη ελαληηψζεθε ζηνλ Λέληλ. Πξνήδξεπζε 
ζην νβηέη ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1905. πλειήθζε, δξαπέηεπζε 
πάιη θαη έδεζε εμφξηζηνο απφ ην 1907 σο ην 1917, θπξίσο ζηε Βηέλλε. Δπηζηξέθνληαο ζηε 
Ρσζία (Μάηνο 1917), ζπληάρζεθε κε ηνπο κπνιζεβίθνπο. Γηνξίζηεθε επίηξνπνο Πνιέκνπ 
(1918-1925) θαη αλέιαβε ην έξγν ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ, ηνπ νπνίνπ 
εγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (1918-1920). Σν 1925 αληέδξαζε ζηελ 
νινέλα απμαλφκελε εμνπζία ηνπ ηάιηλ θαη αληηηάρζεθε, ζην φλνκα ηεο «δηαξθνχο 
επαλάζηαζεο», ζηελ «νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ κέζα ζε έλα κφλν θξάηνο». Δμνξίζηεθε 
ζηελ Άικα-Αηά (1927) θαη απειάζεθε απφ ηελ ΔΓ (1929). Δγθαηαζηάζεθε ζηε Γαιιία 
(1933-1935), ζηε ζπλέρεηα ζηε Ννξβεγία θαη ηειηθά ζην Μεμηθφ (1936). Ίδξπζε ηελ Σέηαξηε 
Γηεζλή ην 1938. Γνινθνλήζεθε ζην Μεμηθφ, κε εληνιή ηνπ ηάιηλ, απφ ηνλ νβηεηηθφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/1879
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
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πξάθηνξα Ρακφλ Μεξζάληεξ. Οη ηδέεο ηνπ Σξφηζθη απνηεινχλ ηελ βάζε ηνπ Σξνηζθηζκνχ, 
αξηζηεξνχ ξεχκαηνο ην νπνίνπ αληηηίζεηαη ζηνλ ζηαιηληζκφ θαη ζηνλ καντζκφ. Ο Σξφηζθη έιεγε 
φηη ν ζηφρνο ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζηε Ρσζία δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί δίρσο ηελ επηηπρία 
ηεο παγθφζκηαο επαλάζηαζεο. κσο, παξά ηηο αξρηθέο ειπίδεο ζηελ Γεξκαληθή 
παξηαθηζηηθή Δπαλάζηαζε (1918-1919), ζηελ βξαρχρξνλε νβηεηηθή Γεκνθξαηία ηεο 
Οπγγαξίαο (1919) θαη ζε άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, θαλέλα άιιν καξμηζηηθφ θίλεκα δελ 
θαηάθεξε λα θξαηήζεη ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ. Ζ άπνςε απηή ηνπ Σξφηζθη ππφθεηηαη ζε 
αληηκαρφκελεο απφςεηο ζηελ θνκκνπληζηηθή ηζηνξία απφ δηάθνξεο καξμηζηηθέο νκάδεο θαη 
θφκκαηα.  
►►Σξνηζθηζκφο, ν  
 
Σξνηζθηζκόο, ν: Θεσξία ηνπ καξμηζκνχ φπσο εθθξάζηεθε απφ ηνλ Λέσλ Σξφηζθη ν νπνίνο 
ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ νξζφδνμν καξμηζηή θαη κπνιζεβίθν-ιεληληζηή θαη ππεξαζπηδφηαλ 
έλα θφκκα εκπξνζζνθπιαθήο. Ζ πνιηηηθή ηνπ δηέθεξε ξηδηθά απφ εθείλε ηνπ ζηαιηληζκνχ, 
θπξίσο σο πξνο ηελ δηαθήξπμε ηεο αλάγθεο κηαο δηεζλνχο πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο, 
παξά ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζε κία ρψξα, θαη σο πξνο ηελ αθιφλεηε ππνζηήξημε κηαο αιεζηλήο 
δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ βαζηζκέλεο ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο. Οη νπαδνί ηνπ Σξφηζθη 
πηζηεχνπλ φηη, καδί κε ηνλ Λέληλ, ν Σξφηζθη ήηαλ ν πην ζεκαληηθφο θαη πην γλσζηφο εγέηεο ηεο 
Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηνπ δηεζλνχο θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ 1917 θαη ησλ 
επφκελσλ ρξφλσλ. ήκεξα, πνιπάξηζκεο νκάδεο ζπλερίδνπλ λα απηνπξνζδηνξίδνληαη 
ηξνηζθηζηηθέο, παξά ην φηη έρνπλ αλαπηχμεη ηηο ηδέεο ηνπ ηξνηζθηζκνχ κε δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο. 
►►Σξφηζθη, Λέσλ 
 

Φ 
Φαζηζκόο, ν: Πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ εγθαζηδξχζεθε ζηελ εμνπζία ηεο Ηηαιίαο απφ ην 1922 
σο ην 1943, ηεο Γεξκαλίαο απφ ην 1933 σο ην 1945, ηεο Ηζπαλίαο απφ ην 1939 σο ην 1975 
θαη άιισλ ρσξψλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο φξνο αλαθέξεηαη γεληθφηεξα ζε θάζε θίλεκα 
ή θαζεζηψο εζληθηζηηθνχ θαη νινθιεξσηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ ηηαιηθή ιέμε fascismo πξνέξρεηαη 
απφ ηε ιαηηληθή fasces, πνπ δήισλε ην έκβιεκα εμνπζίαο ζηελ αξραία Ρψκε θαη παξίζηαλε 
κηα ζθηρηή δέζκε απφ θιαδηά ειηάο ή ζεκχδαο, κε έλα ηζεθνχξη ζην εζσηεξηθφ ηεο, έκβιεκα 
πνπ πηνζέηεζε ν Μνπζνιίλη ζην θίλεκα ηνπ 1919. ε θάζε κνξθή ηνπ, ν θαζηζκφο, έρεη 
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ απφιπηε εμνπζία ηνπ θξάηνπο είλαη ην βαζηθφηεξν, θη 
απφ απηφ πξνθχπηνπλ θαη ηα ππφινηπα: ε ζπκκφξθσζε ηεο αηνκηθήο ζέιεζεο ζε απηήλ ηνπ 
ζπλφινπ, φπσο εθθξάδεηαη απφ ην θξάηνο, θαη ε ππαθνή ζε έλαλ, ζπλήζσο ραξηζκαηηθφ, 
εγέηε, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ελζαξθψλεηαη ην θξάηνο. Ζ θηιειεχζεξε δεκνθξαηία, ν 
νξζνινγηζκφο θαη νη αμίεο ηεο αζηηθήο ηάμεο ππνβαζκίδνληαη θαη δπζθεκνχληαη ελψ αληίζεηα 
εμπςψλεηαη ην πνιεκηθφ θξφλεκα. Έλλνηεο φπσο ε θαζαξφηεηα ηεο θπιήο, θαζψο θαη 
ζηνηρεία κπζηηθηζκνχ δηαπλένπλ ηελ θαζηζηηθή ζθέςε. 
►Θέζεηο 8, 10, 11 
►►Δθθπιηζκέλε Σέρλε | Κιέε, Πάνπι | Μπέλγηακηλ, Βάιηεξ | Μπξερη, Μπέξηνιη 
 
Φιωκπέξ, Γθπζηάβ (Flaubert, Gustave): Γάιινο κπζηζηνξηνγξάθνο Γθπζηάβ Φισκπέξ 
(Ρνπέλ 1821 – Κξνπαζέ 1880), ν νπνίνο ζεσξείηαη ν θχξηνο εηζεγεηήο ηεο ξεαιηζηηθήο 
ζρνιήο ζηε γαιιηθή ινγνηερλία. Αξηζηνχξγεκά ηνπ ζεσξείηαη ην κπζηζηφξεκα Ζ θπξία 
Μπνβαξύ (1857), κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο δσήο ησλ αζηψλ, γηα ην νπνίν δηθάζηεθε κε 
ηελ θαηεγνξία ηεο αλεζηθφηεηαο, αιιά απειιάγε. Σν κπζηζηφξεκά ηνπ αιακπώ (1862) έρεη 
ζέκα εκπλεπζκέλν απφ ηελ ηζηνξία ηεο Καξρεδφλαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ δνθεξή ηζηνξία ελφο 
εληειψο θαληαζηηθνχ πξνζψπνπ, ηεο αιακπψ, ζπγαηέξαο ηνπ Ακίιθα, ε νπνία εθηπιίζζεηαη 
ζην πιαίζην ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, ηεο εμέγεξζεο ησλ κηζζνθφξσλ ελαληίσλ ηεο 
Καξρεδφλαο ην 240-237 π.Υ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κεηακφξθσζε ηελ μεξή αθήγεζε ηνπ 
Πνιπβίνπ ζε έλα πνηεηηθφηαην πεδνγξάθεκα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ απέδσζε 
ν αίμπεξ ηελ αθήγεζε ηνπ Πινπηάξρνπ ζηηο ιπξηθέο πεξηγξαθέο ηνπ έξγνπ ηνπ Αληώληνο θαη 
Κιενπάηξα. 
►Θέζε 7 
►►Καξρεδψλ, ε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


 19 

 
Φνπξηέ, αξι (Fourier, Charles): Γάιινο ζεσξεηηθφο ζνζηαιηζηήο θαη νπηνπηζηήο 
(Μπεδαλζφλ 1722 – Παξίζη 1837). Πξφηεηλε ηελ εθ λένπ αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο βάζεη 
θνηλνβηαθψλ ελψζεσλ ησλ παξαγσγψλ, γλσζηψλ σο θαιαγγηζηεξίσλ (phalanstères, απφ 
ηελ θάιαγγα). Ζ ζεσξία ηνπ έγηλε γλσζηή σο θνπξηεξηζκφο. Κιεξνλφκεζε ζεκαληηθή 
πεξηνπζία απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ έκπνξνο πθαζκάησλ. Σν 1793 ν Φνπξηέ 
θαηαζηξάθεθε νηθνλνκηθά θαη αλαγθάζηεθε λα εξγαζηεί σο εκπνξνυπάιιεινο. Σφηε άξρηζε 
λα θαηαγγέιιεη ηα «ειαηηψκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ» θαη ηδηαίηεξα ηα ζπζηήκαηα ηνπ εκπνξίνπ, ηε 
κηζζσηή εξγαζία θαη ηε ζπγθεληξσηηθή θαη θαηαζηαιηηθή θξαηηθή εμνπζία. Ακθηζβεηνχζε 
καρεηηθά ηφζν ηηο απφςεηο άιισλ νπηνπηζηψλ (νπελ, αηλζηκνληζηέο). Πίζηεπε φηη ε 
αληζφηεηα αλάκεζα ζηνπο πινχζηνπο θαη ηνπο θησρνχο «ππεηζέξρεηαη ζην ζρέδην ηνπ Θενχ», 
φια ηα έξγα ηνπ νπνίνπ «ήηαλ θαιψο θακσκέλα». Καηά ηνλ Φνπξηέ, νη θνηλσληθέο ηάμεηο 
αθξσηεξηάδνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη δεκηνπξγνχλ αληζνξξνπία αλάκεζα 
ζηε θηψρεηα θαη ηελ ππεξαθζνλία. Δλψ ζηε θχζε επηθξαηεί ε θαζνιηθή αξκνλία θαη ν «λφκνο 
ηεο έιμεο», ζηηο θνηλσλίεο ν άλζξσπνο αληηθαηέζηεζε ηνλ «λφκν ηεο εζηθήο έιμεο» κε ηηο 
«θηινζνθηθέο θαληαζηνπιεμίεο». Καηά ηνλ Φνπξηέ, νη πξνζπάζεηεο ησλ εζηθνιφγσλ λα 
θαηαζηείινπλ ηα πάζε ήηαλ κάηαηεο, θαη έπξεπε, αληίζεηα, ηα πάζε λα είλαη ε κήηξα ηεο 
δηακφξθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ νξγαληζκνχ. Ο Φνπξηέ εθηηκνχζε φηη νη άλζξσπνη εξγάδνληαη 
φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν δηφηη εξγάδνληαη απφ ππνρξέσζε. Έηζη, ε παξαγσγή είλαη κηθξή θαη 
ε δηαλνκή ζπληειείηαη ζε αηκφζθαηξα ζχγθξνπζεο. Τπάξρεη ινηπφλ θάζε ζπκθέξνλ λα γίλεη ε 
εξγαζία ειθπζηηθή ψζηε ν άλζξσπνο λα εξγάδεηαη απφ πάζνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ήηαλ 
πξφζθνξν λα ζπγθεληξσζνχλ νκάδεο απφ 810 άλδξεο θαη 810 γπλαίθεο ζε θάζε 
θαιαγγηζηήξην, δειαδή ζε έλαλ κεγάιν μελψλα, κέζα ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ 400 εθηαξίσλ, ν 
νπνίνο λα πεξηβάιιεηαη απφ αγξνηηθά νηθήκαηα θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ λα 
παξέρνπλ ζηα κέιε ηνπ θαιαγγηζηεξίνπ φια ηα απαξαίηεηα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα 
ζπλεηαηξηζηηθή θαηαλαισηηθή εηαηξεία ζπλδεδεκέλε κε έλαλ παξαγσγηθφ ζπλεηαηξηζκφ. Οη 
βαζηθέο ηδέεο πνπ δηαηχπσζε ν Φνπξηέ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο θνηλσλίαο ζηηο αλζξψπηλεο 
αλάγθεο θαη γηα ηε ζπαηάιε πνπ πξνθαιεί ην αληαγσληζηηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ήηαλ 
πξφδξνκνο ησλ ηδεψλ ηνπ Καξι Μαξμ. Μεηά ην 1830, βάζεη ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ ηνπ 
πξνηχπνπ, δεκηνπξγήζεθαλ νξηζκέλεο θνηλφηεηεο ζηελ Γαιιία, ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη 
ζηηο ΖΠΑ, απφ ηηο νπνίεο γλσζηφηεξεο ππήξμαλ ε βξαρχβηα Μπξνπθ Φαξκ ζηε 
Μαζαρνπζέηε (1841-1846) θαη ε Βνξεηνακεξηθαληθή Φάιαγγα (North American Phalanx) ζην 
Ρελη Μπαλθ ηνπ Νηνπ Σδέξζπ. 
►Θέζε 11 
►►Οπηνπία, ε | Πξν-κάξηην, ην 
 
Φνπζηέι ληε Κνπιάλδ, Νπκά Νηελί (Fustel de Coulanges, Numa Denis): Γάιινο 
ηζηνξηθφο, εθθξαζηήο ηνπ ηζηνξηθηζκνχ (Παξίζη 1830 – Μαζχ 1889). εκαληηθφ ππήξμε ην 
έξγν ηνπ Ζ αξραία πόιηο-θξάηνο (1874), ζην νπνίν πξνζέγγηζε ην παξειζφλ σο κία ινγηθή 
αιιεινπρία γεγνλφησλ. Έηζη, κε αθεηεξία ην ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν ηεο ιαηξείαο ησλ 
εθεζηίσλ ζεψλ σο βάζεο ηεο νηθνγέλεηαο, εμήγεζε ηελ εμέιημε απφ ηελ νηθνγέλεηα ζηελ 
θαηξία, απφ ηελ θαηξία ζηελ θπιή θαη απφ ηελ θπιή ζηελ πφιε-θξάηνο, ε έλλνηα ηεο νπνίαο 
θαηφπηλ, ζηελ Ηηαιία, κε επίθεληξν ηελ Ρψκε, δηεπξχλζεθε θαη πεξηέιαβε ηελ Ηηαιηθή 
Υεξζφλεζν, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ έλλνηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Έγξαςε επίζεο ηελ 
Ηζηνξία ησλ ζεζκώλ ηεο παιαηάο Γαιιίαο (1875-1891). Ο Φνπζηέι ληε Κνπιάλδ ήηαλ 
αληίπαινο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Τπεξαζπηζηήο ηεο 
νηθνγέλεηαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο, απνξξίπηεη ηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη ηελ 
θαζηζηά ππεχζπλε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Απηνθξαηνξίαο, γηα ηελ ήηηα ηνπ 1870, θαη γηα ηελ 
Κνκκνχλα. Θεηηθηζηήο, ζεσξνχζε φηη «ε Ηζηνξία είλαη θαζαξή επηζηήκε, κηα επηζηήκε φπσο ε 
Φπζηθή ή ε γεσινγία». 
►Θέζε 7 
►►Ηζηνξηθηζκφο, ν 
 

Χ 
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Χέγθει, Γθένξγθ Βίιρεκ Φξήληηρ (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich): Κνξπθαίνο 
Γεξκαλνχο θηινζφθνπο θαη ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο κεγάινπο ηδξπηέο θηινζνθηθψλ 
ζπζηεκάησλ ησλ Νεψηεξσλ Υξφλσλ (ηνπηγάξδε 1770 – Βεξνιίλν 1831). Σν έξγν ηνπ, 
ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε ησλ Ηκάλνπει Καλη, Γηφραλ Γθφηιεπ Φίρηε θαη Φξήληξηρ έιηλγθ, 
απνηειεί ηελ θνξχθσζε ηεο θιαζηθήο γεξκαληθήο θηινζνθίαο. Καζεγεηήο ζηελ Ηέλα, ζηε 
Υατδεικβέξγε θαη ζην Βεξνιίλν, δηακφξθσζε έλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 
δηαιεθηηθφ ζρήκα ζέζεο-αληίζεζεο ην νπνίν απνζθνπεί, κέζσ ηεο άξζεο ηεο αληίζεζεο 
κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ηεο ζθέςεο, ζηελ νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ινγηθή, ε 
θηινζνθία ηεο θχζεο θαη ε θηινζνθία ηνπ πλεχκαηνο ζπληζηνχλ ηα ηξία κέξε ηεο δηαιεθηηθήο 
αλάπηπμεο (πνπ πξνρσξεί κε ηελ ππέξβαζε ησλ αληηθάζεσλ) κίαο θαη κφλεο αξρήο, ηεο 
ηδέαο, πνπ ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο θηάλεη ζην απφιπην (Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεύκαηνο, 
1807, Δπηζηήκε ηεο Λνγηθήο, 1812-1816, Αξρέο ηεο Φηινζνθίαο ηνπ Γηθαίνπ, 1821). Ζ ζθέςε 
ηνπ Υέγθει άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ λεαξφ Μαξμ. 
►Θέζε 4 
►►Ηζηνξηθηζκφο, ν | Μαξμ, Καξι 
 

Ω 
 
Ωδή ζηνλ Κάξνιν Φνπξηέ (Ode à Charles Fourier): Απφζπαζκα απφ ηελ εμαίξεηε Ωδή 
πνπ ζπλέζεζε ν ζνπξεαιηζηήο Αληξέ Μπξεηφλ ην 1944 πξνο δφμα θαη ηηκή ηνπ κεγάινπ 
ζνζηαιηζηή νπηνπηζηή Φνπξηέ: 
ε ραηξεηώ από ην Απνιηζσκέλν Γάζνο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ 
Όπνπ ηίπνηα πιένλ δελ είλαη όξζην 
Αιιά όπνπ πεξηθέξνληαη ζηξνβηιηδόκελεο ακπδξέο ειπίδεο  
Πνπ απαηηνύλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θπιιώκαηνο θαη ηνπ πνπιηνύ 
Από ηα δάρηπιά ζνπ μεπεδά ην ζθξίγνο ησλ αλζηζκέλσλ δέληξσλ 
Γηαηί θαζώο δηαζέηεηο ηε θηινζνθηθή ιίζν 
Γελ άθνπζεο παξά ηελ πξώηε ζνπ παξόξκεζε πνπ ήηαλ λα ηελ ηείλεηο ζηνπο αλζξώπνπο 
Αιιά αλάκεζα ζ’ απηνύο θαη ζε ζέλα θαλέλαο κεζνιαβεηήο 
Ούηε κηα κέξα πνπ λα κελ ηνλ πεξηκέλεηο κε εκπηζηνζύλε 
Δπί κηα ώξα ζηνπο θήπνπο ηνπ Παιαί-Ρνπαγηάι 
Οη ζειθηηθόηεηεο είλαη αλάινγεο πξνο ηα πεπξσκέλα  
Γη’ απηό θαη έξρνκαη ζήκεξα πξνο εζέλα. 
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